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          Prezentul raport este bazat pe direcţiile de activitate, scopurile, obiectivele, precum şi 
indicatorii de succes prevăzute în Strategia CNTM 2009 – 2013, aprobată de Adunarea Generală din 2 
Mai 2009 şi în baza Planului de Acţiuni 2012 aprobat la Adunarea Generală din 17 decembrie 2011. 

La realizarea activităţilor în perioada de raportare, CNTM a beneficiat de suportul şi asistenţa diferitor 
instituţii şi organizaţii, în particular:  

Instituţii donatoare: Fundaţia Elveţiană pentru Copii “Pestalozzi”, Ministerul Tineretului şi Sportului, 
Departamentul pentru Politici Români de Pretutindeni, United National Found for Population, Forumul 
European al Tineretului, Civil Rights Defender, Consiliul Europei, PNUD Moldova.   

Parteneri: Coaliția Voluntariat, Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte ”Coaliţia 2009”, 
Consiliul Naţional pentru Participare, Consiliul ONG, Forumul Societății Civile din Parteneriatul Estic, 
Coaliţia Nediscriminare, Parlamentul R. Moldova, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul 
Educației, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, Comisia Europeană, SALTO EEYC, National 
Democratic Institute, National Endowment for Democracy.   

 
ACŢIUNI REALIZATE 
 

Direcţia: Dezvoltarea capacităţilor organizaţionale ale asociaţiilor de tineret din Moldova 

Responsabili: Diana Matiescu / Cristina Dolgher 
 

1. 1 Scopul: Susţinerea organizaţiilor membre 
1.1.1. Obiectiv: De a consolida capacităţile organizaţiilor membre CNTM 
 
Indicator de progres:  

 
Activitatea 1. Training-uri și seminare informative pentru OM 
Descrierea: Ca una din caile fundamentale de sustinere a OM activitatea a presupus mobilizarea 
echipei de traineri CNTM.  
Rezultate:  Au fost realizate 2 traininguri pentru OM și sa realizat planul preventiv de livrarea 
trainingurilor catre OM pentru anul 2014 . Pentru data de 7 dec. este planificat un training pentru OM 
pe cîteva aspecte ce țin de managementul unei organizații de tineret, planificarea și implementarea 
strategică și viabilitatea financiară. 
  
 
Activitatea 2. Oferirea suportului logistico-informativ OM  
Descrierea: Activitatea a presupus livrarea oportunităților de participare și implicare a OM precum și 
informarea cu privire la oportunitățile pentru OM deasemenea a presupus crearea unui pachet de 
informatii ce vor prezenta avantajele și beneficiile de a fi membru CNTM ( CV-ul org) 
Rezultate: Sa creat identitatea vizulala și cuprinsul prezentării organizației, membrii de birou , pentru 
a valorifica oportunitatile și informațiile preluate de la evenimente le-au transmis persoanei 
responsabile de comunicare respectiv informațiile fiind inclse în Newsletter-ul CNTM.   

     

 
Activitatea 3. Facilitarea accesului la informaţie despre OM  
Descrierea: Punctul dat a fost realizat pe doua direcții , promovarea OM și activitălor acestora precum 
și încurajarea OM de a promova prin memcanismele lor de comunicare informații despre asociațiile 
obștești. Un alt aspect în realizarea activității a fost participarea si susținerea realizării studilor cu 
privire la evoluția sectorului asociativ.   
Rezultate: Participare în cadrul ședinței de prezentare al raportului Indexul Sustenabilității 
Asociațiilor Obștești ce ajută la urmărirea evoluțiilor și identificarea în timp a tendințelor de 
dezvoltare în sectorul asociativ, permițând în același timp și comparații între țări și între regiuni. 



 

3 

 

În cadrul ședinței au fost prezente peste 20 ONG-uri și instituții locale, cărora li sa prezentat raportul 
Indexului Sustenabilității Asociațiilor Obștești și promoarae imaginii și informațiilor despre OM prin 
mcanismele de comunicare CNTM. 
 
 

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

 
Activitatea 4. Organizarea întâlnirilor periodice intre OM, participarea în activităţi comune 
Descrierea: S-a incurajat participare în comun al OM și CNTM la flashmob-ul și activitățile dedicate 
zilei tineretului.  
Rezultate: Sa realizat flashmob-ul cu ocazia zilei tineretului și discuția publica cu privire la migrația 
tinerilor. La activitate au participat în comun membrii a cca 5 OM al CNTM. 
 
 
Activitatea 5. Consolidarea comunicarii intre Birou/Secretariat și OM  
Descrierea: Pentur a bifa realizarea acestui punct fiecare din membrii biroului și-a asumat 
responsabilitatea de a comunica și a fi responsabil de intensificarea relației cu un set de organizații 
membre , de a organiza întîlniri periodice, de a facilita accesul lor la informații și de a le ghida în 
colaborarea lor cu CNTM  
Rezultate: S-au realizat 3 runde de întilniri cu OM pentru discuții referitoare la consolidarea 
comunicarii și colaborării între CNTM și OM , este de menționat interesul scăzut al OM pentru aceste 
întruniri.  
 

ii.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 
 
Indicator de progres:  

 
Activitatea 6. Distribuirea informaţiilor despre oportunităţile de participare la nivel naţional şi 
internaţional (pag. de intranet, curierul YFJ))  
Descrierea:Distribuirea tuturor oportunităților sa realizat de asemenea prin intermediul persoanei 
responsabile de comnuicare în cadrul CNTM  
Rezultate: Curierul electronic este expediat către OM săptămînal  
 

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

 
Activitatea 7. Oferirea consultantei si asistenţei organizaţiilor de tineret  
Descrierea: Pentru oferirea asistenței organizaților non-membre CNTM sa recurs la promovarea echipei 
de traineri, posibilitatea de subscriere la buletinul electronic, promovarea aderării la CNTM a 
organizațiilor non-membre. 
Rezultate: Livrarea a 4 trainiguri catre organizații non-membre CNTM , discuți și ședințe cu potețialele 
organizații dorncie să adere la CNTM .  
 

1.3. Scop: Crearea şi promovarea unei reţele de formatori 

1.3.1. Obiectiv: De a crea o baza de date a formatorilor 
 
Indicator de progres:  
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Activitatea 11. Crearea unei baze de date a formatorilor în diferite domenii de interes a 
organizațiilor de tineret  
Descrierea:  Presupune dezvoltarea și promovarea conceptului Pool of Trainers și sporirea rețelei de 
traineri precum și promovarea utilizării acestei resurse de către OM.  
Rezultate:  A fost selectată și cretă o echipa de 9 formatori cu care s-au dus ședințe de planificare a 
calendarului de training-uri care se vor livra către OM. De asemenea 1 formator din echipa a 
beneficiat de un training internațional (Ucraina – Ana Niculiță).  
 
 
1.3.2. Obiectiv: De a promova formatorii în reţelele internaţionale de profil 
  # Activitate: Delegarea membrilor rețelei la traininguri și evenimente internaționale.  
     Descriere: Activitatea are ca scop promovarea rețelei de formatori la nivel internațional precum și 
creșterea competenței și bagajului de experiență a trainerilor.  
     Rezultate: Delegarea formatorilor la 2 evenimente internationale (traininguri) 
 

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

 
Activitatea 12. Şedinţe periodice ale BE  
Descrierea: Ședintețele biroului au fost realizate sistematic cu o majoritate a membrilor BE și 
prezența secretarului general.  
Rezultate: Rezultatul adunarilor generale a avut ca rezultat informarea membrilor cu privire la 
activitatea colegilor și realizarea obiectivelor puse în fața biroului deasemena a consolidat cooperarea 
în cadrul biroului și a facilitat implicarea fiecărui membru de birou.  
 
Activitatea 13. Participarea BE în activităţi de consolidare a capacităţilor  
Descrierea: Activitatea dată sa exteriorizat prin punerea bazelor creării rețelei de alumni CNTM și 
transmiterea memoriei organizaționale precum și experienței de activitate în cadrul CNTM  
Rezultate: O intrunire cu foști membri CNTM și dicuții asupra evoluției CNTM , perspectivele CNTM și a 
sectorului asociativ de tineret , planificarea unor ulterioare posibilități al schimbului de experiență 
între foști membri CNTM și actuali membri de birou. 
 
Activitatea 14. Team-building a Biroului şi Secretariatului  
Descrierea: În scopul consolidării colaborării și conlucrării BE și secretariatului precum și facilitarea 
creării spiritului de echipa a fost încurajată ideia realizării unui șir de activități de teambuilding 
Rezultate: O activitate de teambuilding , intr-o ambianță neoficială unde a fost posibilă realizarea 
activităților de consolidare a echipei și creșterea spiritului de unitate între membri CNTM 
 
Activitatea 15. Definitivarea şi aprobarea documentelor de activitate internă a CNTM 
Descrierea: 
Rezultate:  
 

1.4.2. Obiectiv: De a dezvolta Secretariatul 
 
Indicator de progres: fiecare direcție Strategică CNTM este gestionată de un coordonator, în baza 
unei organigrame funcționabile. 

 
Activitatea 16. Şedinţe săptămânale ale Secretariatului  
Descrierea: 
Rezultate:  
 
Activitatea 17. Elaborarea organigramei CNTM  
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Descrierea: 
Rezultate:  
 
Activitatea 18. Sporirea numărul angajaţilor în Secretariat  
Descrierea: 
Rezultate:  
 
Activitatea 19. Elaborarea instrumentelor de funcţionare eficientă a Secretariatului CNTM 
Descrierea: 
Rezultate:  
 

 

1.4.3. Obiectiv: De a diversifica sursele financiare ale CNTM 
 
Indicator de progres:  

 
Activitatea 20. Întălniri / şedinţe / discuţii cu finanţatori / potenţiali donatori  
Descrierea: Activitatea presupunea discuții pe marginea programelor, proiectelor și inițiativelor unde 
CNTM s-ar putea implica și realiza careva activități 
Rezultate: Au fost realizate ședințe de lucru cu UNFPA , fundația Est –Europeana , delegația UE în RM, 
în urma sedințelor sau indentiicat direcțiile de colaborare , proiectele ce urmează a fi implimentate.  
 

Direcţia: Elaborarea şi Implementarea Politicilor de Tineret 

Responsabili: /  
 

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

Indicator de progres:  

 
Activitatea 21. Informarea cu privire la posibilităţile de participare, programele naţionale şi 
internaţionale. 
Descrierea: Procesul de informare a presupus mediatizarea oportunitățolor de participare la proiecte 
înafara țării, crearea oportunităților de participare a tinerilor la activități peste hotare. 
Rezultate: Mediatizarea oportunităților lansate de YFJ prin intermediul distribuirii buletinului 
electronic al forumului, distribuirea anunțurilor promovate de organizații și structuri internaționale 
(OSCE, CoE, Comisia Europeana , EaP).  
 
Activitatea 22. Implementarea campaniilor de advocacy la nivel local în 5 raioane pentru promovarea 
principiului de co-management  
Descrierea:  
Rezultate:  
 
Activitatea 23. Crearea structurilor de co – management în 5 raionale ale RM.  
Descrierea: Activitatea sa realizat în scopul dezvoltării structurilor de co-management la nivel de 
tineret și implicarea tinerilor în procesul de luare a deciziilor la nivel local precum și sporirea 
accesului tinerilor la informații și oportunități 
Rezultate: Au fost lansate 5 structuri de co-management în raione (proiect pilot) Cahul, Ungheni, 
Ialoveni, Fălești și Strășeni care urmaeză să implimenteze valorile proiectului și să sporească 
implicarea tinerilor la nivel local 
  
Activitatea 24. Şedinţă de lucru cu coordonatorii campaniilor de advocacy în cele 5 raioane 
Descrierea: 
Rezultate:  
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Activitatea 25. Internship-uri în statele UE pentru lucrătorii de tineret din Republica Moldova  
Descrierea:  
Rezultate:  
 
Activitatea 26. Conferinţa internaţională în domeniul politicilor de tineret  
Descrierea: Conferința a avut loc în R.M. pe lîngă Forumul Societății Civile din Moldova a fost 
supranumita „Youth Side Event” și a avut ca scop consolidarea poziției organizațiilor de tineret vizavi 
de poziția față de politicile Europene de Tineret și Mobilitatea Tinerilor în estul europei  
Rezultate: Conferinta a fost realizată , în cadrul conferinței au participat cca 30 de tineri , care timp 
de doua zile au avut discuții , prezentări și consultări cu privire la politici de tinret.  
 
Activitatea 27. Elaborarea studiului cu privire la mecanismul de creare a structurilor de co-
management la nivel local în Republica Moldova 
Descrierea: 
Rezultate:  
 
Activitatea 28. Elaborarea unui studiu naţional privind Consiliile Locale de Tineret 
Descrierea: 
Rezultate:  
  
 # Activitatea . Elaborarea unui studiu naţional privind mobilitatea tinerilor și imactul regimului 
liberalizat de vize asupra tinerilor din R.M. 
Descrierea: Studiul a avut ca scop studierea impactului liberalizarii regimului de vizelor asupra 
mobilității tinerilor din R.Moldova și cosecințele cu care tinerii din R.M. vor fi nevoiti să se ciocnească 
Rezultate: Contractarea unui expert pentru realizarea studiului și prezentarea acestuia unui public 
larg , precum și reprezentanților MTS și MAEIE. Studiul este disponibil în varainta online pe site-ul 
CNTM 
 

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

 
Activitatea 29. Festivalul Voluntarilor 2013 – facilitarea participarii şi aplicarii OM, precum şi 
stimularii OM în promovarea voluntariatului.   
Descrierea: 
Rezultate:  
 
Activitatea 30. Săptămâna Naţională a Voluntariatului 2013 „Hai în gaşca voluntarilor!” – implicarea 
OM în desfăşurarea activităţilor de voluntariat.   
Descrierea: 
Rezultate:  
 
Activitatea 31. Participarea la şedinţele Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de 
voluntariat, pentru prezentarea poziţiei CNTM faţă de acţiunile de voluntariat care urmează a fi 
lansate.   
Descrierea: Elaborarea propunerilor privitor la Hotărârea de Guvern a Regulamentului Comisiei de 
Cenzori a instituțiilor gazdă de voluntariat 
Rezultate: S-au elaborat un set de propuneri privitor la Hotărârea de Guvern a Regulamentului 
Comisiei de Cenzori a instituțiilor gazdă de voluntariat 
 
Activitatea  Organizarea Ziua Internațională a Tineretului cu genericul ”Migraţia tinerilor: Mişcarea 
dezvoltării înainte” 
Descrierea: În cadrul acestui eveniment s-a planificat a fi organizate o conferință de presă, un flash 
mob, o sesiune foto în aer liber. 
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Rezultate: S-a organizat o conferință de presă, în aer liber, unde au participat peste 50 persoane 
                 S-a efectuat un flash-mob, unde au participat în jur de 100 persoane  
                 S-a elaborat o sesiune foto în aer liber, în care tinerii au putut lăsa câte un mesaj 
 
 
Activitate #  Ședințele de lucru a CNP, direcția E-guvernare 
Descrierea: Reprezintă o comunitate de reprezentanți ai societății civile ce au ca scop îmbunătăţirea 
performanţei guvernării, creşterea transparenţei şi accesului la informaţie, combaterea corupţiei şi 
livrarea serviciilor publice de înaltă calitate pentru cetăţeni şi mediul de afaceri.  
Rezultate: Au fost realizate 6 ședințe de lucru din care 3 ședințe cu absențe. 
 
Activitate: Participare în cadrul mesei rotunde Transparența Decizională în activitatea Parlamentului 
Descrierea: Prezentarea raport independent de monitorizare a transparenţei decizionale în cadrul 

organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice (ministere, agenţii, birouri etc.), şi 

studiul de caz privind concordanţa legislaţiei şi actelor departamentale în domeniul transparenţei 

decizionale. 
Rezultate: prezentat primul Raport independent de monitorizare a transparenţei decizionale în cadrul 

organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice (ministere, agenţii, birouri etc.), precum 

şi un Studiu de caz privind concordanţa legislaţiei şi actelor departamentale în domeniul 

transparenţei decizionale. 
 
Activitatea: Participare în cadrul Conferinței de presă „Fiind your EVS – fiind yourself”.(2.1.2.) 
Descrierea: În cadrul conferinței ex-voluntarii din Moldova şi Ucraina şi-au împărtăşit experienţele de 
voluntariat într-o atmosferă formală. Totodată un reprezentant al Ministerul Tineretului și-a exprimat 
opinia asupra activității de voluntariat. CNTM a făcut o prezentare a activității sale. 
Rezultate: Au fost împărtășite 4 experiențe de voluntariat. Au fost efectuate 4 prezentări ale 
activității a organizațiilor/instituțiile: Ministerul Tineretului, CNTM, SAlTO, Oberliht. 
 
 

2.2 Scop: Promovarea Antreprenoriatului si Angajarii în campul muncii a tinerilor din RM 
 
Indicator de progres:  

 
Activitatea 32. Crearea și suportul unui centru de planificare profesională de tineret.   
Descrierea: 
Rezultate:  
 
Activitatea 33. Crearea de parteneriate pentru oferirea de oportunități de angajare a tinerilor 
Descrierea: Stabilirea parteneriatului de colaborare pentru organizarea Journalism Boot Camp 
Moldova. 
Rezultate: Instruirea pe baza trening-urilor a 50 de tineri jurnaliști , cît și lucru în echipe pentru 
extragerea datelor guvernamentale și prezentarea lor sub formă de diagrame „citibile”.  
 
 

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 
 
Indicator de progres: 80 lucrători de tineret instruiți în politici de tineret și informați despre 
mecanismul de aplicare la nivel local a Strategiei Naționale a Tineretului. 

 
Activitatea 34. Organizarea instruirilor periodice pentru specialiştii de tineret şi altor funcţionari din 
cadrul APL în domeniul politicilor de tineret.  
Descrierea: Dezvoltarea proiectului Academei lucratorului de tineret.  
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Rezultate: Proiectul a fost lansat in toamna acestui an , a fost realizat prima sesiune de instruir cu 
lucratori de tineret din regiuni precum si o vizită de studu a lucrătorilor de tineret în România și o 
vizită de studiu a lucrătorilor de tineret din românia în MD. Planificarea dezvoltării conceptului 
academiei lucrătorului de tineret, inițiere discuțiilor pe marginea cooperării cu structurile de tineret 
din Estonia pe marginea acetui subiect (vezi directia relatii internationale). 
 
Activitatea 35. Oferirea informațiilor către APL privind diversificarea tipurilor de acţiuni pentru 
tineret şi prezentarea de practici în domeniul politicilor de tineret.  
Descrierea: 
Rezultate:  
 

2.3.2. Obiectiv: De a elabora modificări şi completări pentru cadrul legislativ de tineret 
 
Indicator de progres: Proiectul de lege cu privire la tineret este adopat de Parlament. 

 
Activitatea 36. Modificarea Articolul 8. Delimitarea competenţelor în efectuarea cheltuielilor publice 
al Capitolul II Structura bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale al Legii privind finanţele publice 
locale, prin includerea unui nou articol ”Activităţi pentru tineret”.  
Descrierea: 
Rezultate:  
 
Activitatea 37. Aprobarea în noua redacţie a Legii cu privire la tineret.  
Descrierea: Discuții pe marginea promovării legii tineretului au fost purtate cu MTS  
Rezultate: MTS a tergiversat promovarea legii argumentind necesitate de completarea a acesteia 
precum în pofida ședințelor de lucru discuțiilor purtate cu ocazia acestui subiect 
 
 
Activitatea 38. Ședințe ale Comisiei guvernamentale pentru politici de tineret  
Descrierea: 
Rezultate:  
 
Activitatea 39. Participarea în procesul de elaborare a următoarei strategie naţionale, pentru 
tineret.  
Descrierea: Implicarea CNTM în procesul de elaborare a Strategiei Naționale de Tineret 2014 -2020 
Rezultate: Au fost elaborați termenii de referință pentru elaborarea, implementarea, monitorizarea și 
evaluarea următoarei Strategiei Naționale. CNTM a participat la ședințe de consultare asupra acesteia, 
alături de MTS, UNFPA, organizația Pro Comunitate. A fost diseminat mesajul organizației Pro 
Comunitate de selectare a reprezantanților organizațiilor pentru laborarea participativă a Strategiei, 
care se desfășoară în perioada septembrie 2013- ianuarie 2014.  
 

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

Indicator de progres:  

 analiza comparativă pe ani despre eficiența gestionării bugetului de tineret la nivel local 

 Raportul de monitorizare a Strategiei Naționale a Tineretului pentru anii 2009 – 2013 

 
Activitatea 40. Elaborarea raportului de monitorizare privind politica de tineret;  
Descrierea: : Elaborarea Indexului politcilor de tineret - instrument de măsurare a evoluției politicilor 
de tineret în Republica Moldova 
Rezultate: A fost anagajat un expert (Alexei Buzu), care până la sfârșit de an, împreună cu echipa 
CNTM , elaborează Indexul politicilor de tineret.  
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Activitatea 41. Elaborarea Raportului de Evaluare a Strategiei Naționale a Tineretului pentru anul 
2009 - 2013  
Descrierea: 
Rezultate:  
 

Direcţia: Drepturile omului şi integrarea socială 

Responsabili: Alex Filipski 
 

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

 
Activitatea 42. Implicarea în activităţile partenerilor în organizarea zilelor dedicate Drepturilor 
Omului  
Descrierea: Scopul principal al atelierului este familiarizarea cu noţiunile şi conceptele internaţionale 
privind măsurarea activităţilor de voluntariat, atelierului de lucru privitor la măsurarea statistică a 
muncii voluntare. 
Rezultate: Prezentarea bunelor practice a experților din Spania, schimb de opinii privitor la acest 
subiect. 
 
Activitatea 43. Stabilirea cooperării cu ONG-urile active în domeniul DO şi instituţiile de stat şi 
organizarea activităţilor comune de promovare a DO  
Descrierea: Activitatea are ca scop susţinerea adolescenţilor LGBT prin scurte mesaje video –

 www.egali.md  
Rezultate: Realizarea unui spot video de susținere a adolescenţilor LGBT, http://egali.md/ 
 
 

3.1.2. Obiectiv: De a participa în elaborarea şi promovarea documentelor strategice ce vizează 
respectarea DO 
 
Indicator de progres: CNTM participă activ în activitățile Coaliției Nediscriminare. 

 
Activitatea 44. Participarea la şedinţele şi activităţile Coaliţiei Nediscriminare  
Descrierea: 
Rezultate:  
 
Activitatea 45. Activităţi de lobby şi advocacy împreună cu OSCE, CoE, UNDP şi UE pentru Ministerul 
Justiţiei şi Comisiile parlamentare  
Descrierea: 
Rezultate:  
 
 
3.1.3. Obiectiv: De a oferi instruire continuă şi susţinere grupului de multiplicatori a DO (TEDO) 
 

3.2. Scop : Contribuirea la incluziunea socială a tinerilor 
3.2.1. Obiectiv: De a promova diversitatea culturală şi a contribui la creşterea incluziunii sociale 
a tinerilor din grupurile minoritare 
 
Indicator de progres:  

 
Activitatea 46. Realizarea Schimburilor Interculturale în Elveţia  

http://www.egali.md/
http://egali.md/
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Descrierea: 
Rezultate:  
 
Activitatea 47. Şedinţe de planificare a Schimburilor Interculturale  
Descrierea: 
Rezultate:  
 
Activitatea 48. Şedinţele de planificare cu facilitatorii din Schimburile Interculturale  
Descrierea: 
Rezultate:  
 
Activitatea 49. Şedinţele de evaluare cu facilitatorii  
Descrierea: 
Rezultate:  
 
Activitatea 50. Şedinţe de evaluare organizate cu participanţii din Schimburile Interculturale  
Descrierea: 
Rezultate:  
 
Activitatea 51. Activităţi follow-up organizate de către participanţi.  
Descrierea: 
Rezultate:  
 
Activitatea 52. Instruiri pentru echipa proiectului – coordonatori şi formatori  
Descrierea: 
Rezultate:  
 
Activitatea 53. Realizarea proiecţiilor de film  
Descrierea: 
Rezultate:  
 
Activitatea 54. Organizarea atelierelor de educație interculturală în cadrul taberelor de vară 
regionale  
Descrierea: 
Rezultate:  
 
Activitatea 55. Organizarea Școlii de vară în Trogen, Satul Copiilor  
Descrierea: 
Rezultate:  
 
Activitatea 56. Ateliere pentru copii şi tineri organizate de către echipa de formatori pentru 
sensibilizare şi schimbare de atitudine cu privire la toleranţă, dialog intercultural şi drepturile omului  
Descrierea: 
Rezultate:  
 
Activitatea 57. Sesiuni de informare pentru copii desfăşurate de către coordonatori şi voluntari  
Descrierea: 
Rezultate:  
 
Activitatea 58. Ateliere de lucru organizate de către echipa de formatori pentru profesori  
Descrierea: 
Rezultate:  
 
Activitatea 59. Elaborarea Ghidului auxiliar pentru cadre didactice pe competența interculturală  
Descrierea: 
Rezultate:  



 

11 

 

 
Activitatea 60. Programul emPower  
Descrierea: 
Rezultate:  
 
Activitatea 61. Întâlniri de lucru cu Ministerul Educaţiei   
Descrierea: 
Rezultate:  
 
Activitatea 62. Întâlniri de lucru cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei   
Descrierea: 
Rezultate:  
 
Activitatea 63. Întâlniri de lucru cu Centrul educaţional „Pro-Didacatica“   
Descrierea: 
Rezultate:  
 
Activitatea 64. Ședințe de lucru cu  reprezentaţi ai DGETS   
Descrierea: 
Rezultate:  
 
Activitatea 65. Menținerea și plasarea informațiilor pe blogul proiectului 
www.dialogintercultural.wordpress.com    
Descrierea: 
Rezultate:  
 
 

Direcţia: Dezvoltarea Relaţiilor Internaţionale 

Responsabili:  
 

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) 
 

Indicatori de progres:  

 YFJ participă la o activitate organizată de CNTM.  

 1 reprezentant CNTM în structurile de lucru ale YFJ. 

 
Activitatea 66. COMEM  
Descrierea: 
Rezultate:  
 
Activitatea 67. Participarea în grupurile de lucru ale Forumului 
Descrierea: Black Sea Youth Forum, Moscow - Sochi, 06-12.11.13 - are ca scop stabilirea elementele 
de bază pentru cooperare și schimbul de bune practici între ei și de a identifica premisele de 
colaborare cu 
alte platforme naționale de tineret din țările regiunii Marii Negre. 
Rezultate: S-a elaborat un draft al memorandumului de înțelegere a țărilor din regiunea Mării Negre. 
                S-a prezentat Studiu privind politicile de tineret din regiunea Mării Negre. 
                S-a creat viziune, misiune  a țărilor din regiunea Mării negre. 
                S-a creat un plan de organizare a Forumului pe sistemul de rotație a țărilor membre, 
începînd cu Ucraina în 2014, 2015 în Cluj Napoca. 
 

http://www.dialogintercultural.wordpress.com/
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4.1.2. Obiectiv: De a participa în cadrul cooperărilor internaţionale: CIJEF, Alianţa Civilizaţiilor şi 
Alcohol Policy Youth Network (APYN) 
 
Indicator de progres:  

 
Activitatea 68. Adunarea Generală APYN  
Descrierea:  
Rezultate:  
 
Activitatea 69. II Conferință Europeană de politici de tineret axată pe segmentul alcool, Chișinău, 
Republica Moldova 
Descrierea: Evenimentul urmează să fie organizat în periaoda 16-22 dec.  și să pună în discuție 
pliticile și strategiile de prevenirea consumului abuziv de alcool și promovarea unui mod de viață 
sănătos 
Rezultate: Rezultatele conferinței vor fi facute publice dupa încheierea conf. 
 

4.1.3. Obiectiv: De a participa în cadrul Cooperării de Tineret Est Europene (EEYC) 
 
Indicator de progres:  

 
Activitatea 70. Ședințe de lucru ale EEYP 
Descrierea: Sedinte de lucru ale EEYP nu au fost realizate 
Rezultate:  
 
Activitate extra-plan:  
Descrierea: 1.Participarea în cadrul EaP Youth Forum – forumul a adus impreuna cele mai active 
organizatii , tineri si formatori de opinie la nivel de tineret din Estul Europei.  
                   2. Vizita de Studiu în Estonia – sa realizat în cadrul cooperării bilaterale între ministerele 
de profil din Moldova si Estonia.  
                   3. GUAM Youth Forum, Consolidarea cooperarii regionale a tinerilor. Scopul fost 

prezentarea  platformei  politicilor de tineret în statele din cadrul GUAM.Încurajarea și consolidarea 

cooperării între tineri la nivel regional între țările GUAM. Ateliere: la nivel ministerial si ONG pentru 

consolidarea cooperării în regiune. Planificarea proiectelor communerumului a fost  
 
Rezultate: 1. CNTM a fost reprezentat de 4 reprezentanți , în cadrul forumului sau prezentat 
rezultatele activității CNTM pe direcția mobilitatae tinerior, sa prezentat studiul realizat in același 
domeniu, deasemnea forumul a avut ca scop de a oferi posibilitatea organizațiilor de a afla mai multe 
despre viitorul program erasmus + și de a identifica modalități de interacțiune între organizații 
                  2. Reprezentantul CNTM în aceasta vizită a pus accent pe schimb de experienta în 
domeniul dezvoltării lucrătorilor de tineret, dezvoltarea structurilor de co-management și implicarea 
tinerilor în procesul de luarea deciziilor. Ca rezultat în cadrul vizitei reprezentanților Estonei în RM ei 
au realizat o vizită de studiu inclusiv la oficiu CNTM unde sau conturat modalitățile de cooperare pe 
direcțiile discutate anterior. 
                  3. Activitate concreta: Tur touristic GUAM: In fiecare an sa fie realizat un tur turistic 
thematic pentru echipele din statele GUAM. In cadrul acestui tur echipa va vizita obiectivele de 
interes in toate tarile GUAM. Pentru anul 2014 este preconizat GUAM Business Tour. 

 

 

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

 
Activitatea 71. Forumul Tinerilor din Parteneriatul Estic și Uniunea Europeană “Sputnik”  
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Descrierea: Conceptul Forumul Tinerilor din Parteneriatul Estic și UE „Sputnik” a fost preluat de CNTM 
și care sa materializat ca Youth Side Event 
Rezultate: Rezultatele forumului sau prezentat ca un șir de recomandări asupra politicilor de tineret 
către EaP Civil Society Forum, deasemenea forumul sa pozitionat ca o platforma de colaborare și 
discuții cu privire la poiticile de tineret din estul europei și activitățile consiliilor de tineret la nivel 
regional 
 
Activitatea 72. Eastern Partnership Civil Society Forum 
Descrierea: Forumul Societății Civile din Estul Europei a avut loc în perioada 4-5 octombrie și a adus la 
un loc platformele nationale a societății civile din estu europei, organizații internaționale și membri 
activi al socetății civile. 
Rezultate: Rezultatele forumului, a fost aprobată rezoluția pe domeniul de tineret care susține și 
încurajează dezvoltarea programelor de susținerea sectorului de tineret, facilitarea accesului țărilor 
EaP la programul Erasmus + etc. Un alt aspect important au fost alegerile coordonatorilor grupurilor 
de lucur si subcoordonatorilor, unul din subcoordonatorii pe domeniul de tineret fiind reprezentant al 
CNTM-ului. 
 
Activitatea 73. Ședința grupului de lucru 4 “Contacte inter-umane” a Forumului Societății Civile din 
Parteneriatul Estic  
Descrierea: Sedința grupului de lucru 4 , a avut loc in cadrului EaP CSF.  
Rezultate: In cadrul sedintei sa votat coordonatorul grupului, proritățile de bază pentru următorul an , 
cooperarea organizatiilor din cadrul grupului , printre aceste priorități se regăsește și dezvoltarea 
politicilor de tineret și sporirea activismului tinerilor. Sedinta grupului de lucru 4 a fost planificata 
pentru jumatatea lunii februarie.  
 
Activitatea 74. Ședința Consiliului de tineret a statelor EEC  
Descrierea:  Sedinta consiliilor de tineret din statele estului europei si caucas are ca scop de a stabili 
prioitățile în regiune și direcțiile de colaborare și cooperare între consiliile de tineret dar și 
prioritățile forumului YFJ în regiunea EEC  
Rezultate: Vor fi prezentate ca anexă aparte dupa desfășurarea evenimentului 15-17 dec.  
 
 
 
 
 

Structuri de implicare și participare a CNTM 
 

Nr. 
d/o 

Structura Delegat  

A. Național 

1.  Consiliul ONG Dorin Curoșu 

2.  Coaliția Voluntariat Dorin Curoșu 

3.  Coaliția pentru alegeri libere și corecte Alexandru Filipschi 

4.  Consiliul Național pentru Participare Doru Curoșu 

 Grupul de lucru justiție și drepturile omului Alexandru Filipschi 

 Grupul de lucru politică externă și securitate Adrian Băluțel 

 Grupul de lucru politici sociale, sănătate și 
educație 

Diana Matiescu 

 Grupul de lucru E-Guvernare 
 

Olga Batîr 

5.  Coaliția Nediscriminare Alexandru Filipschi 

6.  Comisia guvernamentală pentru politici de tineret Doru Curoșu 

7.  Colegiul Ministerului Tineretului și Sportului Doru Curoșu 

8.  Pool of Trainers CNTM Diana Matiescu 

B. Regional 
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9.  Eastern Europe Youth Partnership Adrian Băluțel 

10.  Eastern Europe Youth Cooperation Adrian Băluțel 

11.  Comitetul CSI în domeniul tineret Doru Curoșu 

12.  Civil Society Forum of Eastern Partnership countries  
  Working Group 4 “Contact between people” 

 Steering Committee 

C. Internațional 

13.  European Youth Forum Secretarului General CNTM, 
Cătălina Dumbrăveanu 

 Grupul de lucru pe Europa de Est şi Caucaz  

 Grupul de lucru pe mobilitatea tinerilor Aurelia Petrov 

 Pool of Trainers Doru Curoșu 

14.  Alcohol Policy Youth Network Cristina Dolgher 

 
 

Grupuri de lucru CNTM 
 


