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Prezentul raport este bazat pe direcţiile de activitate, scopurile, obiectivele, precum şi 
indicatorii de succes prevăzute în Strategia CNTM aprobată de Adunarea Generală pe data de 2 
Mai 2009.  
La realizarea activităţilor în perioada de raportare CNTM a beneficita de suportul şi asistenţa 
diferitopr instituţii şi organizaţii, în particular: 
Organizaţii membre: Asociaţia Obştească „Perspectiva”, Centrul Tinerilor Antreprenori din 
Moldova „Steaua”, AIESEC Moldova, Asociaţia Obştească „Milenium”, Tinerii pentru Dreptul la 
Viaţă 
 
Instituţii donatoare: Fundaţia Eurasia, Ambasada SUA în Moldova, National Endowment for 
Democracy, Pestalozzi Children’s Foundation, Human Rights Defenders, Open Society Institute, 
Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului „CODAP” (Geneva), Consiliul Europei 
 
Parteneri: Coaliţia pentru Nediscriminare, Coaliţia cu privire la promovarea legii şi a 
activităţilor de voluntariat, Coaliţia pentru Alegeri Libere şi Corecte 2009, Asociaţia Obştească 
„Promo-Lex”, Centrul „Contact”, Centrul Republican pentru Copii şi Tineret „ARTICO”, Site-ul 
www.privesc.eu, Clubul Moldovenesc de Jocuri Intelectuale „Ce? Unde? Când?” 
 

 
 

DIRECŢIILE DE ACTIVITATE şi RESPONSABILI 
 
Preşedintele este responsabil de coordonarea generală a activităţilor CNTM.  
 

• Dezvoltarea capacităţilor organizaţionale ale asociaţiilor de tineret din Moldova: 
Nicolae APOSTU şi Tudor CÎŞLARI  

• Elaborarea şi promovarea politicilor de tineret: Eduard MIHALAŞ şi Irina AGA 
• Drepturile omului şi integrarea socială: Natalia COJOHARI şi Aurelia PETROV 
• Relaţii Internaţionale: fiecare membru al Biroului Executiv în baza direcţiei sale de 

activitate. 
 
Membrii Biroului Executiv au fost implicaţi şi în alte direcţii, nu doar în cele de care au fost 
direct responsabili. 
 
 

ACŢIUNI REALIZATE 
 

Direcţia: Dezvoltarea capacităţilor organizaţionale ale asociaţiilor de tineret din Moldova 

 

1. 1 Scopul: Susţinerea organizaţiilor membre 
 

1.1.1. Obiectiv: De a consolida capacităţile organizaţiilor membre CNTM 
1.1.2. Obiectiv: De a facilita şi încuraja schimbul de experienţă şi stabilirea parteneriatelor 

de lungă durată între OM 
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 
 
 
CNTM a organizat şi a participat la realizarea mai multor evenimente din domeniul de tineret de 
care au beneficiat şi continuă să beneficieze atât organizaţiile, dezvoltându-şi capacităţile, cât 
şi tineri activi care au beneficiat de experienţă importantă:  

• întruniri cu organizaţii finanţatoare (Black Sea Trust, USAID);  

http://www.privesc.eu/
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• campanii de educaţie civică (dezbateri locale cu concurenţii electorali, distribuirea 
informaţiilor către alegători, sensibilizarea tinerilor referitor la importanţa alegerilor 
etc.); 

• şcoli de vară (Şcoala de vară: Integrare Europeană Obiective şi Perspective, precum şi mai 
multe ateliere de la diverse şcoli de vară la care au fost invitate persoane din cadrul 
CNTM);  

• traning-uri (MB a CNTM cât şi alte persoane resurse din organizaţie au fost invitate să 
modereze diverse ateliere din cadrul unor traning-uri), seminare, difuzarea de informaţii 
importante din domeniul tineret (prin mesaje directe la OM, prin apeluri telefonice la 
OM, cntm@yahoogroups, civic.md, cntm.md etc.), acţiuni de lobby si advocacy etc. 

 
Prin intermediul CNTM-ului mai multe organizaţii membre au stabilit contacte şi parteneriate 
atât între ele, cât şi cu alte organizaţii de tineret (de ex: Asociaţia Tinerilor din Stânga Nistrului 
a semnat acord de colaborare şi deja au realizat câteva activităţi comune cu Institutul pentru 
Studii Politice şi Educaţie Democratică). 
 
În perioada analizată, inclusiv cu suportul CNTM, mai multe OM au efectuat activităţi la care au 
participat colegi de la alte organizaţii de tineret: Săptămîna Naţională a Voluntariatului, 
Festivalul Naţional al Voluntarilor (Coaliţia Voluntariat), forumurile naţionale ale tinerilor 
antreprenori (CTAM Steaua), NextStep, iLeader, ICO (AIESEC), Jamboreea Nationala a Scouţilor 
(ONSM), etc. 
 
Noul site al CNTM este în curs de lansare. Pe această nouă platformă a fost implementat un nou 
sistem care permite crearea sub-paginilor pentru utilizatori. Astfel ca fiecare OM are deja creat 
un cont de utilizator şi o pagină personală pe site-ul CNTM pe care o poate coordona. O dată cu 
lansarea oficială a site-ului toate organizaţiile membre vor primi informaţii detaliate despre 
utilizarea acestor noi oportunităţi. 
 
Totodată, în cadrul diverselor întruniri, şedinţe, conferinţe, forumuri etc. la care a participat 
biroul executiv, în cadrul lucrărilor tematice erau menţionate şi promovate organizaţiile membre 
active în domeniile respective. 
 
Toate aceste activităţi au drept obiectiv strategic sporirea gradului de comunicare între 
organizaţiile membre, promovarea organizaţiilor membre în comunitatea donatorilor, 
instituţiilor publice şi altor organizaţii de tineret, precum şi creşterea vizibilităţii organizaţiilor 
membre. 
 

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 
1.2.2. Obiectiv: De a consolida şi dezvolta capacităţile organizaţionale ale asociaţiilor de 

tineret din R.M. 
 
La toate activităţile CNTM au fost incluşi şi participanţi din organizaţii non-membre, deseori 
numărul acestora depăşind numărul participanţilor din cadrul OM. În acelaşi timp, BE tot timpul 
şi-a manifestat deschiderea şi a încercat să acorde sprijin oricărei organizaţii de tineret sau grup 
de iniţiativă care şi-a manifestat necesitatea. De aceea, pe parcursul perioadei mai-decembrie 
2009, au fost oferite mai multe consultanţe în diverse domenii diferitor organizaţii şi grupuri de 
tineri. Totodată membrii BE au facilitat/moderat mai multe ateliere si evenimente la care au 
fost invitaţi. În calitate de exemple reuşite putem menţiona: Asociaţia Obştească „Salva-Eco”, 
Institutul Tineretului Guvernator, Privesc.eu, Organizaţia de Tineret a Confederaţiei Sindicatelor 
din Moldova etc. 
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Fiind membru activ la mai multe reţele internaţionale, CNTM a promovat intens organizaţiile de 
tineret în cadrul activităţilor desfăşurate atât la nivel naţional, cât şi internaţional. Astfel de 
promovări au avut loc şi în cadrul întrevederilor cu diverşi donatori, experţi şi consultanţi străini.  
 
Prin programul Tineret în Acţiune CNTM a oferit posibilitatea la 5 tineri de a face voluntariat 
peste hotare, astfel stabilind relaţii cu organizaţiile gazdă. Prin acelaşi program, mai mulţi 
reprezentanţi ai organizaţiilor de tineret au avut posibilitatea să participe la trening-uri şi 
schimburi de tineret internaţionale. De asemenea au fost organizate şi un şir de vizite în Moldova 
a reprezentanţilor organizaţiilor de tineret de peste hotare, în special vizite de studiu la 
organizaţii locale. 
 
Un accent deosebit s-a pus pe încurajarea aderării unor organizaţii noi la CNTM. Mediatizarea şi 
implementarea activităţilor CNTM a contribuit la creşterea interesului organizaţiilor de tineret 
de a deveni membri CNTM. Aşadar, la Adunarea Generală din 12 decembrie, – 9 organizaţii de 
tineret au depus cererea de aderare, dintre care 8 au fost acceptate în calitate de membri 
asociaţi. 
 
 

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 (pentru anul următor) 
1.3.3. Obiectiv: De a promova formatorii în reţelele internaţionale de profil (pentru anul 

următor) 
 

� Creşterea şi dezvoltarea Echipei de Formatori pentru Organizaţiile de Tineret (EFORT) 
În cadrul actualului birou a fost iniţiată crearea unei noi structuri a CNTM-ului – Echipa de 
Formatori pentru Organizaţiile de Tineret (EFORT). Până la moment au fost selectaţi 23 de 
traineri care au fost incluşi în EFORT. Aceştia au fost selectaţi prin concurs public, naţional La 
selecţie au fost luaţi în considerare mai mulţi factori precum experienţa, profesionalismul, 
timpul disponibil, echitatea genurilor, domeniul de specializare etc. 
 
În continuare va fi elaborat regulamentul echipei care va reglementa activitatea acesteia, modul 
de selectare a membrilor, asigurarea continuităţii, transferul de informaţii şi experienţă, 
comunicarea etc. 
 
Astfel, EFORT reprezintă o resursă oferită de către CNTM pentru sectorul asociativ de tineret de 
care poate beneficia orice organizaţie. În acelaşi timp,membrii EFORT vor beneficia de instruire 
continuă şi schimb de experienţă pentru dezvoltarea echipei şi creşterea profesionalismului 
acesteia.  
 
 

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

 
1.4.1. Obiectiv: De a consolida capacităţile membrilor Biroului Executiv (BE) 
 
Pe parcursul perioadei de raportare, membrii BE au participat la un sir de activităţi de instruire 
cu scopul de a-şi spori competenţele în domeniile de care sunt responsabili. Cele mai importante 
dintre acestea sunt: 
 

� Participarea la Training of Trainers în Educaţia pentru Drepturile Omului 
Trainingul organizat de Consiliul Europei a avut ca scop dezvoltarea competenţelor în domeniul 
educaţiei pentru drepturile omului, precum şi a abilităţilor de trainer în baza metodelor non-
formale.  Trainingul a constat din seminarul rezidenţial la Budapesta (aprilie 2009), precum şi 
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din sesiuni în cadrul platformei on-line (mai-iunie 2009). Această instruire s-a finalizat prin 
certificarea de trainer în domeniul educaţiei pentru drepturile omului (Natalia Cojohari). De 
asemenea, CNTM a beneficiat de acest eveniment prin stabilirea parteneriatelor cu organizaţiile 
din Europa ce activează în domeniul drepturilor omului, prin schimbul de experienţă şi prin 
acumularea de practici de succes. 
 

� Seminar on Youth Participation in Decission Making (Seminar în domeniul Participării 
Tinerilor în procesul de luare a deciziilor) 

La acest Training au participat reprezentanţii consiliilor naţionale din Spania, Slovacia, Armenia, 
Georgia, Belarus, Azerbaijan. Obiectivul întrunirii a fost familiarizarea şi dezvoltarea conceptului 
de participare în procesul de luare a deciziilor în ţările sus menţionate, precum şi schimbul e 
experienţă atât la nivel teoretic, cât şi practic. 
În urma acestui seminar CNTM-ul s-a angajat într-un proiect internaţional neomogen de sporire a 
participării tinerilor în procesul decizional. Drept responsabilităţi asumate au fost:  

• crearea echipei naţionale de formatori 
• crearea Consiliilor Raionale de Tineret 
• lobarea  legii tineretului 

 
Follow-up: CNTM va raporta pentru Forumul European de Tineret odată la 2 luni, iar Forumul 
raportează pentru Parlamentul European.  
Durata proiectului: 8 luni 
 
Trainingul a contribuit la dezvoltarea abilităţilor reprezentantului Biroului Executiv CNTM în 
domeniul dezvoltării proiectelor de participare a tinerilor la procesul de luare a deciziilor. În 
acelaşi timp, în cadrul trainingului, cât şi a sarcinilor asumate post-training s-a reuşit 
dezvoltarea primară a unui concept de susţinere a creării consiliilor raionale de tineret. 
 

� Training Course on youth participation and youth policy development (Training în 
domeniul participării tinerilor şi dezvoltării politicii de tineret) 

Perioada 22-29 Iunie 2009. Acest curs şi-a focusat atenţia spre dezvoltarea competenţelor 
participanţilor în domeniul participării tinerilor în ţara de origine şi în proiectele europene, cu 
scopul de a stimula cooperarea între diferiţi actori din arealul de tineret în procesul dezvoltării 
şi implementării politicilor de tineret. Conţinutul cursului s-a bazat pe conceptul participării 
tinerilor promovat de Consiliul Europei. În decursul evenimentului s-au prezentat modelele 
politicilor de tineret prin prisma participării tinerilor in Estonia, Germania, Azerbaijan, Turcia, 
Italia, Moldova, Polonia. Beneficiul CNTM - stabilirea datelor de contact cu organizaţii de tineret 
din ţările sus-menţionate (care în mare parte dezvoltă proiecte de tineret la nivel local, punând 
bazele unei politici de tineret viabile), schimbul de experienţă şi promovarea imaginii CNTM ca 
organizaţie activă în domeniul politicilor de tineret. 
 

� Şcoala de vară „Democratic citizenship and youth participation” 
În perioada 31 iunie – 5 iulie, Consiliul Naţional al Tineretului din Georgia, în cadrul proiectului 
GALE a organizat şcoala de vară „Democratic citizenship and youth participation”. Evenimentul a 
fost facilitat de către un trainer din reţeaua de traineri ai EEYC precum şi un trainer din Suedia. 
La eveniment au participat reprezentanţii Consiliilor de tineret din Armenia, Azerbaijan, 
Belarus, Georgia, Moldova şi Ucraina. Beneficiul CNTM a constat, în special, în sporirea 
capacităţilor în domeniul cetăţeniei democratice şi participarea tinerilor. 
 
 
1.4.2. Obiectiv: De a dezvolta Secretariatul 
 

� Expert Seminar on Promoting and Sustaining the role of youth NGOs 
Evenimentul a avut loc in perioada 10-12 Noiembrie 2009, Strasbourg, Franţa. Scopul acestuia a 
fost de a reflecta asupra rolului ONG-urilor în dezvoltarea participării tinerilor în Europa de azi şi 
în a formula recomandări cu referire la promovarea acestui rol. 
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1.4.3. Obiectiv: De a diversifica sursele financiare ale CNTM 
 
La realizarea acestui obiectiv Biroul a pus în aplicare o Astfel, s-au întreprins măsuri pentru a 
diversifica numărul de finanţatori şi parteneri, în acest fel diminuând dependenţa faţă de fiecare 
instituţie donatoare în parte. Aşadar, în perioada de raportare au fost elaborate şi propuse spre 
finanţare proiecte, precum şi implementate activităţi în parteneriat cu noi organizaţii: 
Pestalozzi Children Foundation (Elvetia), Youth Resources Center on Human Rights (Elvetia), 
guvernul Poloniei, Departamentul de Stat al Statelor Unite ala Americii, Fondul Naţiunilor Unite 
pentru Democraţie. În acelaşi timp, Biroul este în proces de elaborare a unor măsuri de creştere 
a resurselor de voluntari, de stabilire a parteneriatelor cu diverşi agenţi economici, precum şi de 
trecere a unor activităţi pe autofinanţare. 
 
Ca urmare, măsurile menţionate vor contribui esenţial la durabilitatea financiară a organizaţiei 
şi la diminuarea riscurilor economice pentru CNTM la care este supus sectorul asociativ. 
 
 
 

Direcţia: Elaborarea şi Implementarea 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 

 
Pentru realizarea acestui obiectiv, pe de o parte au fost realizate un şir de măsuri complexe de 
advocacy privind participarea tinerilor în procesele democratice, iar pe de altă parte s-au oferit 
multiple oportunităţi de participare la diverse activităţi internaţionale. 
 

� Advocacy pentru reducerea barierelor din viză în calea mobilităţii tinerilor 
Cele mai importante acţiuni de advocacy şi sensibilizare au avut în cadrul Adunărilor Generale 
ale Forumului European de Tineret unde acest subiect a fost discutat atât în sesiuni plenare cât 
şi în grupuri de lucru, Forumul de tineret „Best practices in Youth Policies development”, 
UNESCO Youth Forum, Eastern Partnership Civil Society Forum. 
 

� Oferirea de oportunităţi de participare la activităţi internaţionale 
În perioada mai-decembrie 2009, CNTM a trimis 5 în ţările UE în cadrul programului „Tineret în 
Acţiune”, a delegat tineri atât din organizaţii membre, cât şi alte organizaţii de tineret pentru a 
participa la traning-uri şi schimburi de tineret în cadrul aceluiaşi program, conferinţe la nivel 
european şi mondial, seminare, forumuri, schimb de experienţă etc. 
 

� Măsuri de creştere a mobilităţii tinerilor  
Eforturi considerabile au fost depuse pentru continuitatea activităţilor care ar creşte mobilitatea 
tinerilor din Moldova. Astfel, în cadrul programului Tineret în Acţiune CNTM a aplicat în calitate 
de partener la 4 proiecte iniţiate de organizaţiile de tineret din Azerbaidjan, România şi două 
din Turcia. Ca rezultat, la moment, un proiect este acceptat: „Youth Againts Identity Conflicts”, 
Turcia, Aprilie 2010. CNTM va face selecţia şi va trimite participanţi la acest proiect.  
Continuă proiectul de schimb de voluntari iniţiat cu Asociaţia „Milenium” din România.  
De asemenea, au fost expediate anunţuri de participare la evenimente naMionale Mi 
internaţionale de tineret  organizaţiilor membre, precum şi prin reţeaua online CNTM. 
 
În acelaşi timp, CNTM a organizat şi un şir de evenimente internaţionale în Moldova, sau 
evenimente la nivel naţional însă şi cu invitaţi străini. Mai detaliat, toate aceste evenimente 
sunt descrise la obiectivele sub a căror tematică s-au desfăşurat. 
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2.1.2. Obiectiv: De a promova şi dezvolta politicile de voluntariat 

 
� Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV) 2009 „Hai în gaşca voluntarilor!”  

Este cel mai mare eveniment naţional de promovare a voluntariatului, organizat de Coaliţia 
pentru promovare legii şi activităţilor de voluntariat. În cadrul SNV 2009, CNTM a fost implicat 
în: 

o Desfăşurarea Conferinţei de presă, unde a prezentat importanţa implicării organizaţiilor 
de tineret în promovarea voluntariatului; 

o Organizarea şi desfăşurarea în parteneriat cu Asociaţia Bibliotecarilor din Moldova şi 
Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”. La acest seminar, realizat în incinta Bibliotecii 
Publice de Drept din municipiul Chişinău, au participat 20 de reprezentanţi ai 
bibliotecilor din R. Moldova. Trainerul seminarului a fost Mariana Ţurcan, formator şi 
consultant Politici de Tineret al CNTM. La seminar a participat şi Sharon Ketchum, şef 
adjunct al Secţiei Cultură şi Presă a Ambasadei SUA în Moldova. Prima parte a seminarului 
a fost concentrata asupra părţii teoretice ale managementului voluntariatului prezentat 
de către Mariana Ţurcan. Prezentarea Doamnei  Sharon Ketchum a adus în atenţia 
participanţilor practica de voluntariat în SUA, fortificând componentele părţii teoretice. 
Pe parcursul seminarului au fost prezentate practici de implicare a voluntarilor în cadrul 
bibliotecilor, ca rezultat al trainingului cu tematica „Managementul voluntariatului” 
organizat in cadrul SNV 2008 de către CNTM şi Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”. 
Astfel, Biblioteca Ovidius şi Biblioteca „Vadul lui Vodă” au implementat cu succes un 
program de voluntariat.  

 
� Participarea la 7 şedinţe ale Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de 

voluntariat 
În cadrul şedinţelor au fost discutate activităţile care sunt derulate la nivel de Coaliţie de către 
organizaţiile membre, inclusiv CNTM. A fost evaluată SNV 2009, s-a discutat asupra procesului de 
implicare în derularea Anului European al Voluntariatului şi în R. Moldova, unde CNTM a oferit 
informaţii ce ţin de modalitatea de colaborare cu Forumul European de Tineret în. Drept 
rezultat, a fost elaborată o poziţie a Coaliţiei care arată principalele obiective şi rezultate pe 
care şi le impune Coaliţia în procesul de organizare şi desfăşurare a Anului European al 
Voluntariatului în R. Moldova, cu specificarea rolului structurilor naţionale, regionale şi 
internaţionale în cadrul acestui proces.  
 

� Implicarea în organizarea şi desfăşurarea Festivalului Voluntarilor (FV) 2009 „Jos 
pălăria” în faţa Voluntarilor 

FV este un eveniment naţional de recunoaştere publică a meritelor în domeniul voluntariat. 
CNTM a facilitat procesul de difuzare a informaţiilor despre Festival, a colectat dosarele de 
aplicare, precum şi a făcut parte din Comisia de juriu a Festivalului, în cadrul căreia CNTM a 
avut posibilitatea să promoveze interesele Organizaţiilor Membre. 

 

2.2 Scop: Promovarea Antreprenoriatului si Angajarii (AA) în câmpul muncii în rândul 

               tinerilor din RM 
 
2.2.1. Obiectiv: De a participa în elaborarea şi promovarea documentelor strategice şi de 
oferi suport informaţional în  promovarea Antreprenoriatului şi Angajării 
 

� Stabilirea cooperării cu ONG-urile active în domeniul AA şi instituţiile de stat, stabilirea 
dialogului între OM si instituţii internaţionale 

 
CNTM, în cadrul primelor şedinţe consultative cu MTS, a reuşit să promoveze şi organizaţia 
AIESEC Moldova, care ulterior a participat la un număr de şedinţe. În continuare vom depune 
eforturi pentru a ajuta OM din domeniul AA de a stabili relaţii constructive cu diverse structuri 
de stat relevante pentru domeniul respectiv. În aceeaşi ordine de idei, merită de menţionat 
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relaţia eficientă stabilită de CTAM „Steaua” cu MTS şi Ministerul Finanţelor pe de o parte, 
precum şi cu aparatul prim-ministrului în general. Ambele aceste instituţii fiind reprezentate la 
cel mai înalt nivel în cadrul celui de-al doilea forum naţional al antreprenorilor din Moldova. 
 
CNTM, împreună cu CTAM „Steaua” au depus eforturi considerabile în vedere promovării 
domeniului AA printre  priorităţile Ministerului pentru anul 2010. 

 
� Stabilirea dialogului între OM si instituţii internaţionale 

Reieşind din faptul că CNTM are un reprezentant în cadrul grupului de lucru Angajare şi 
Probleme Sociale al Forumului European de Tineret (Igor Casapu – CTAM Steaua), CNTM a fost 
reprezentat la un şir de reuniuni la nivel internaţional. În acest mod, au fost stabilite mai multe 
contacte între OM şi diverse instituţii internaţionale relevante pentru domeniul dat.  
 

� Organizarea activităţilor comune cu OM de promovare a AA 
În perioada mai-decembrie 2009 CNTM a acordat suport instituţional pentru organizarea a II 
Forumuri Naţionale a Tinerilor Antreprenori de către CTAM „Steaua”. Primul forum a avut loc pe 
data de 22 Iulie. În cadrul acestuia a fost lansata Platforma Tinerilor Antreprenori din Moldova, 
care are drept scop lobby-ul şi promovarea intereselor tinerilor motivaţi sa iniţieze şi gestioneze 
propria afacere. În total au participat cca 160 tinerii businesmani, antreprenori, reprezentanţi ai 
sectorului guvernamental şi non guvernamental, grupuri de iniţiativă şi persoane cointeresate. 
 
Cel de-al doilea Forum al Tinerilor Antreprenori s-a desfăşurat pe data de 5 decembrie 2009. 
Forumul a fost organizat de către CTAM „STEAUA”  în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi 
Sportului al Republicii Moldova. La eveniment au participat, Domnul Vlad FILAT Prim Ministrul al 
Republicii Moldova, Ion CEBANU, ministrul Tineretului şi Sportului, Oleg Ţulea Vice Ministrul 
Tineretului şi Sportului, Victor Barbascumpa Ministrul Finanţelor şi alţi factori de decizie din 
cadrul ministerelor de resort. 
 

� Găzduirea grupului de lucru Antreprenoriat al Forumului European de Tineret (YFJ) 
În perioada 25 – 27 Septembrie CNTM a găzduit şedinţele de lucru ale grupului Antreprenoriat şi 
Probleme Sociale ale Forumului European de Tineret. Şedinţa a fost una internă în cadrul căreia 
au fost planificate un şir de activităţi ce urmează a fi implementate de către YFJ. CNTM a fost 
reprezentat la această şedinţă de către Igor CASAPU, preşedintele CTAM „Steaua”. 
 
 
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 
 

� Iniţierea procesului de semnare a acordului de colaborare dintre MTS şi CNTM 
A fost discutat cu noul Minister acordul care urmează a fi semnat cu CNTM. Acest acord va pune 
bazele dezvoltării relaţiilor de colaborare dintre CNTM şi MTS, va determina obligaţiile fiecărei 
părţi în procesul de elaborare, implementare şi monitorizare a politicilor de tineret, precum şi  a 
Strategiei cu privire la Tineret. 

� Activităţi de lobby pentru formarea Consiliului Consultativ al Tinerilor pe lângă MTS 
În lunile octombrie – noiembrie CNTM a purtat discuţii cu Ministrul Tineretului şi Sportului şi 
Consilierul Ministrului asupra necesităţii relansării procesului de consultare a organizaţiilor de 
tineret pentru o implicare directă a ONG de tineret în elaborarea, perfecţionarea actelor 
legislative şi normative în domeniul politicilor de tineret printr-un mecanism concret – cum ar fi 
Consiliul Consultativ al Tinerilor (iniţiativă lansată în 2006 însă care a eşuat la finele 2007). În 
prezent, Ministerul încearcă să identifice mecanismele cele mai eficiente de colaborare cu 
societatea civilă, care urmează a fi stabilite în primul trimestru al anului 2010. 
 

� Oferirea expertizei Ministerului Educaţiei şi Tineretului referitor la proiectele depuse 
spre finanţare de către organizaţiile de tineret 
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În cadrul acestui proces, CNTM a fost implicat în Comisia de jurizare, unde au fost promovate 
interesele Organizaţiilor Membre pentru obţinerea granturilor solicitate. Comisia de jurizare a 
proiectelor depuse la MET a avut 71 dosare, din care au fost selectate 17 organizaţii, în baza 
unui tabel de punctaj. Peste aproximativ o lună după desfăşurarea Comisei de jurizare, 
reprezentantul CNTM în Comisa de jurizare a fost chemat la Minister să semneze procesul-verbal 
al şedinţei Comisiei. Deoarece în procesul-verbal au fost incluse ONG asupra cărora s-a luat 
decizia anterior de a nu primi finanţare din partea MET, şi pentru că au fost eliminate alte 
ONG-uri iniţial acceptate, inclusiv organizaţii membre ale CNTM, s-a refuzat de a semna  
acest proces-verbal. După reorganizarea ministerului, s-a constatat că nici nu există buget 
disponibil pentru acest Program de granturi mici. 
 

� Participarea activă în cadrul consultărilor (6 întruniri)privind Zilele Tineretului şi Planul 
de Acţiuni (1 întrunire) în domeniul Tineretului ale MTS pentru anul 2010 

În cadrul întrunirilor desfăşurate în perioada septembrie – decembrie 2009, au fost abordate mai 
multe subiecte, în special organizarea şi desfăşurarea Zilelor Tineretului – unde CNTM a venit cu 
mai multe iniţiative (organizarea unui maraton pentru a fi înregistrat în Cartea Recordurilor, 
desfăşurarea a 2 dezbateri publice asupra Legii cu privire la tineret, desfăşurarea a 2 ateliere 
axate pe nediscriminare şi participarea tinerilor, realizarea unei emisiuni televizate asupra 
politicilor de tineret, desfăşurarea jocului intelectual Ce? Unde? Când?). 
 
Pentru Planul de acţiuni al MTS pentru 2010, CNTM a venit cu mai multe propuneri de politici, în 
special ce ţine de redactarea Strategiei cu privire la Tineret, modificarea Legii cu privire la 
tineret şi aprobarea proiectului de lege cu privire la voluntariat. Din cauza gripei pandemice, 
MTS a amânat mai multe activităţi planificate în cadrul Zilelor Tineretului. Activităţile derulate 
de CNTM în parteneriat cu MTS au fost: 

-  emisiunea televizată asupra politicilor de tineret, realizată la www.privesc.eu 
- Jocul intelectual Ce? Unde? Când? 

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

� Promovarea includerii în platformele electorale ale partidelor politice a prevederilor cu 
privire la tineret şi asumarea anumitor obligaţii referitoare la sectorul de tineret 

CNTM s-a alăturat Apelului organizaţiilor din domeniul social cu referire la platformele 
electorale ale partidelor politice pentru alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009, în 
cadrul căruia CNTM a venit cu contribuţii ce ţin de domeniul tineret. Aceasta a permis lobby-
area principalelor priorităţi ale tinerilor, care au fost introduse în platformele electorale. Apelul 
a reiterat necesitatea oferirii de continuitate programelor sociale cărora li s-a dat startul în 
timpul legislativelor precedente, păstrarea “memoriei” instituţionale şi dezvoltarea 
parteneriatelor cu ONG. Apelul poate fi accesat pe site-ul Consiliului ONG. 
 

� Activităţi de lobby pentru excluderea domeniului turismului din cadrul Ministerului 
Tineretului şi Sportului, pentru a promovarea interesele sectorului asociativ de tineret 

CNTM a elaborat un document public care să argumenteze necesitatea păstrării domeniului 
tineret cu cel al educaţiei, sau în cel mai rău caz, domeniul tineret să fie comasat cu sportul. În 
dimineaţa şedinţei plenare a Parlamentului, CNTM a distribuit acest manifest tuturor 
deputaţilor, inclusiv Preşedintele Parlamentului, purtând şi discuţii particulare cu o mare parte 
din ei. Această activitate a permis identificarea CNTM de către Parlament ca un actor important 
în domeniul tineret în R. Moldova, promovarea CNTM în mass-media (documentul public al CNTM 
a fost preluat de principalele agenţii de ştiri din ţară, difuzat la Posturile TV şi radio cu o 
audienţă înaltă).   
 

� Activităţi de lobby în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului şi a Parlamentului 
privind  necesitatea revizuirii legii cu privire la tineret, necesitatea adoptării legii cu 
privire la voluntariat şi a legii cu privire la nediscriminarea, şi discutarea cu potenţialii 
finanţatori pentru susţinerea financiară a cestor iniţiative 

http://www.privesc.eu/
http://consiliulong.md/ro/declarations/show/12
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În urma discuţiilor purtate cu Ministrul Tineretului şi Sportului, şi Preşedintele Comisiei 
parlamentare pentru cultură, educaţie, tineret, sport şi mass-media CNTM a  fost asigurat de 
suportul politic în procesul de promovare şi modificare a Legii cu privire la tineret. La sfârşitul 
lunii octombrie a avut loc o întâlnire la Bucureşti cu Ana-Maria Aelenei de la Black Sea Trust for 
Regional Cooperation, unde s-a discutat despre oportunitatea de finanţare a proiectului privind 
modificarea Legea cu privire la tineret.  
 
Un proiect privind dezbaterea publică a legii cu privire la tineret a fost depus la Ambasada SUA, 
însă care nu a fost ales finalist. De asemenea, în luna noiembrie – decembrie, s-au purtat discuţii 
şi cu Preşedintele Comisiei pentru protecţie socială, sănătate şi familiei unde s-a discutat despre 
mecanismului necesar de lobby pentru modificări necesare la Legea cu privire la tineret şi 
eforturile de advocacy ale societăţii civile în acest sens. 
 

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

 
2.4.1. Obiectiv: De a evalua implementarea politicilor de tineret 
 
Fiind un obiectiv intersectorial, activităţile de atingere a acestuia se conţin în celelalte scopuri 
şi obiective. Astfel CNTM a adus contribuţii majore la elaborarea politicii de tineret la nivel 
naţional prin întâlnirile periodice avute cu mai multe organe ale administraţiei publice centrale 
şi locale, precum şi reprezentanţe ale instituţiilor internaţionale; prin activităţi de lobby pentru 
promovarea priorităţilor de tineret pe agendele organelor responsabile de politica de tineret; 
prin prezentarea poziţiei organizaţiilor de tineret vizavi de un şir de procese si documente etc. 
 
La moment, din cauza resurselor limitate, nu există posibilitatea efectuării unei monitorizări 
complexe a politicilor de tineret, care ar fi introdusă într-un amplu raport. De aceea, fiecare 
membru al biroului executiv, în baza competenţelor, cunoştinţelor şi a domeniului de activitate 
efectuează aceste monitorizări permanente care permit observarea şi reacţionarea promptă la 
orice eveniment important din domeniul de tineret. 

 
 

Direcţia: 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) 
3.1.2. Obiectiv: De a participa în elaborarea şi promovarea documentelor strategice ce 

vizează respectarea DO 
3.1.3. Obiectiv: De a oferi instruire continuă şi susţinere grupului de multiplicatori a DO 

(TEDO) 
 
Deţinând Secretariatul Coaliţiei cu privire la Nediscriminare, CNTM a organizat majoritatea 
activităţilor de ţin de Coaliţia respectivă: concursuri de eseuri, conferinţă de presă, trening de 
instruire pentru reprezentanţii ONG-urilor etc. Totodată trebuie să menţionăm că membrii 
biroului executiv propriu-zis au fost implicaţi în organizarea şi desfăşurarea doar a unor din 
aceste activităţi. Astfel, în raportul respectiv, pe lângă alte activităţi din domeniul drepturilor 
omului care au fost desfăşurate de CNTM, sunt menţionate şi anumite activităţi din cadrul 
Coaliţiei cu privire la nediscriminare. 
 

� Semnarea acordului de colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne 
Acordul de cooperarea a fost semnat în cadrul proiectului „Tinerii pentru drepturile lor” cu 
scopul difuzării informaţiei cu privire la drepturile şi responsabilităţile tinerilor, precum şi 
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mecanismele de protejare ale acestora; promovării unui dialog coerent dintre tineri şi organele 
de poliţie pentru a preveni cazurile de încălcare a drepturilor omului. 
 

� Contribuţia la organizarea Festivalului de Film în domeniul Drepturilor Omului în 
Chişinău, Bălţi şi Cahul 

CNTM a contribuit prin recrutarea şi gestionarea echipei de voluntari care au distribuit pliantele 
informative şi au colectat semnături pentru legea cu privire la prevenirea şi combaterea 
discriminării în RM. O contribuţie importantă CNTM a adus-o şi la mediatizarea festivalului  

 
� Organizarea vizitei de studiu la Bălţi, Soroca, Cahul şi Tiraspol al CODAP (Centrul de 

Resurse pentru tineri în Drepturile Omului din Elveţia) 
Vizitele de studiu au avut loc în perioada 19 – 22 octombrie. Acestea au avut ca scop colectarea 
de informaţii privind situaţia drepturilor tinerilor în Republica Moldova, precum şi informarea 
organizaţiilor de tineret despre activităţile şi proiectele CODAP. La fiecare din aceste întruniri 
regionale au participat reprezentanţi ai mai multor organizaţii, în acest mod s-a oferit 
oportunitatea de a stabili contacte noi cu mai multor organizaţii de tineret. 
 

� Training pentru reţeaua Tineri pentru Educaţia în domeniul Drepturilor Omului (TEDO) în 
domeniul nediscriminării 

Training-ul a fost desfăşurat de Coaliţia Nediscriminare pentru  implicînd  18 participanţi (21 
Noiembrie 2009). În cadrul traning-ului au fost atinse următoarele obiective: 

1. 2. implicarea reţelei TEDO în activitaMile publice a Coaliţiei Nediscriminare 
3. implicarea reţelei TEDO în organizarea Festivalului de Film dedicat DO 

 
� Training pentru tinerii  în domeniul drepturilor omului organizat cu Centrul de Resurse 

pentru Drepturile Omului (CODAP) din Geneva. 
Training-ul s-a desfăşurat în perioada 23-25 Octombrie şi a implicat 25 de tineri activişti în 
domeniul drepturilor omului din întreaga ţara, inclusiv membri TEDO. În cadrul activităţii au fost 
prezentate organizaţiile internaţionale, care lucrează în acest domeniu, sisteme şi metodologii 
aplicate în promovarea drepturilor omului, activitatea Consiliului Europei şi cazuri de luptă 
împotriva torturii. Traning-urile au fost promovate de către experţi din Elveţia,  precum şi din 
instituţii europene pentru drepturile omului ce au reprezentanţe în Chişinău. 
 

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 
 

� Elaborarea proiectului „Accesul minorităţilor etnice la mass-media” 
Proiectul a fost elaborat şi aplicat la Youth Solidarity Fund al Unated Nations Alliance of 
Civilazation. Proiectul a primit refuz, urmează să fie redactat şi aplicat la alte programe de 
granturi. 

 
 

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) 

 
� Participarea în cadrul COMEM-urilor YFJ 

În perioada Mai-Decembrie 2009 au avut loc 2 COMEM-uri. La fiecare din ele CNTM a avut câte un 
reprezentant. Cele mai importante teme abordate din perspectiva CNTM, au fost cele legate de 
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Mobilitate şi suportul financiar acordat de YFJ pentru organizaţiile membre aflate în dificultate. 
În ambele cazuri, poziţia expusă de reprezentantul CNTM-ului a fost luată în consideraţie. În 
acelaşi timp, în cazul suportului financiar, reprezentantul CNTM a reuşit să întreprindă acţiunile 
necesare pentru a evita direcţionare resurselor unei singure ţări, astfel ca şi organizaţiile de 
tineret din Moldova să poată beneficia de acest suport. 
 

� Organizarea şedinţei grupului de lucru „Angajare şi probleme sociale” 
În parteneriat cu Centrul Tinerilor Antreprenori din Moldova „Steaua” (CTAM „Steaua”) a fost 
organizată şedinţa grupului de lucru „Angajare şi probleme sociale” al YFJ în Moldova. Şedinţa a 
durat 2 zile lucrative. Pe lângă lucrul propriu-zis al grupului, membrii Biroului Executiv al YFJ, 
precum şi Membrii Secretariatului YFJ, prezenţi la această şedinţă au reuşit să se familiarizeze 
cu realităţile sectorului de tineret din Moldova, precum şi activitatea CNTM-ului.  
 

� Contribuţia la elaborarea diverselor documente de politici, declaraţii şi rezoluţii emise 
de Forumul European de Tineret (YFJ) 

Aceste contribuţii, în mare parte, au fost realizate în cadrul COMEM-urilor, deoarece anume la 
aceste reuniuni se discută şi se aprobă versiunile finale ale documentelor. În acelaşi timp, în 
cadrul participării la evenimentul de celebrare a 60 de ani de la înfiinţarea Consiliului Europei, a 
fost lansată de către YFJ Declaraţie cu privire la drepturile tinerilor. Fiind prezenţi la acest 
eveniment, CNTM a oferit un feedback considerabil reieşind din experienţa negativă avută la 
capitolul respectării drepturilor tinerilor. În aceeaşi ordine de idei, în cadrul elaborării a 
„Shadow report on youth rights in Europe” de către Forumul European de Tineret, s-au cerut şi 
contribuţii de la organizaţiile membre. CNTM a oferit un feedback şi la acest capitol. 
 

� Participarea membrilor organizaţiilor de tineret în cadrul evenimentelor YFJ 
În perioada Mai-Decembrie 2009, 4 din cadrul organizaţiilor de tineret, atât membri CNTM cât şi 
alte organizaţii de tineret din ţară, au participat cu suportul CNTM la diverse evenimente 
organizate de YFJ. Astfel tinerii din Republica Moldova au fost prezenţi la: Conference of Youth 
and Health, 9-10 Iulie 2009 (Bruxel, Belgia); United Nations Conference on Climate Change COP 
15, 7-8 Decembrie 2009 (Copenhaga, Danemarka); "Where Non-Formal Education and Formal 
Education meet - 4the Dialogue on the recognition of NFE" (Non-Formal Education), 10-11 
Decembrie 2009 (Ghent, Belgia);  

 
 

4.1.2. Obiectiv: De a participa în cadrul cooperărilor internaţionale: CIJEF, Alianţa 
Civilizaţiilor şi APYN 

 
� Participarea în cadrul şedinţelor lucrative a CIJEF şi APYN 

CIJEF, UNAşC şi APYN sunt nişte structuri internaţionale de tineret apărute relativ recent, astfel 
încă nu au reuşit să-şi dezvolte un spectru larg de activităţi pentru organizaţiile membre. 
Pornind de la aceste considerente, activitatea acestora se limitează în mare parte la Adunări 
Generale care se petrec anual. În perioada Mai-Decembrie 2009, nu a avut loc nici un eveniment 
organizat de către aceste structuri internaţionale. 
 

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

 
� Participarea în cadrul şedinţei de planificare a festivalului de celebrare a 5 ani de la 

fondarea EEYC. Organizator: Consiliul Naţional al Tineretului din Belarus „RADA”. 
Activitatea de planificare a festivalului a avut loc la sfârşitul lunii Mai în Minsk, Belarus. CNTM 
fiind reprezentat de un Membru al Biroului Executiv şi un reprezentant al Organizaţiei Naţionale 
a Scoutilor din Moldova (ONSM). În cadrul activităţii respective s-a elaborat planul detaliat de 
organizare a festivalului, bugetul estimativ al acestuia, potenţialele surse de finanţare şi 
divizarea responsabilităţilor între Consiliile Naţionale. 
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� Participarea la şcoala de vara „Democratic citizenship and youth participation”. 
Organizator: Consiliul Naţional de Tineret din Georgia 

În perioada 31 iunie-5 iulie, Consiliul Naţional al Tineretului din Georgia, în cadrul proiectului 
GALE a organizat şcoala de vară „Democratic citizenship and youth participation”. Evenimentul a 
fost facilitat de către un trainer din reţeaua de traineri ai EEYC precum şi un trainer din Suedia. 
CNTM a fost reprezentat la această activitate de 2 participanţi, la fel ca şi celelalte Consilii de 
Tineret. 
 

� Participarea în cadrul şedinţei de planificare financiară şi strategică a EEYC. 
Organizatori:     Consiliul de Tineret din Ucraina de Est (VUSMO) şi Forumul de Tineret 
din Ucrainei (UMF). 

Şedinţa lucrativă a avut loc în perioada 18 – 23 Noiembrie 2009. Necesitatea acesteia a apărut 
din cauza finalizării suportului acordat de Consiliul Naţional al Tineretului din Suedia (LSU) 
Cooperării de Tineret Est-Europene. Aşadar a fost elaborat un document de asigurare a 
durabilităţii financiare a EEYC, cu paşi concreţi de realizare precum şi stabilirea organizaţiilor 
responsabile pentru fiecare activitate. 

 
� Participarea în cadrul Conferinţei internaţionale “Noile provocări pentru tineri – rolul 

iniHiativelor comune” („Новые вызовы для молодежи - роль совместных 
инициатив”). Organizatori: Forumul de Tineret din Ucraina (UMF) 

La invitaţia UMF, CNTM a beneficiat de prezenţa a 2 Membri ai Biroului Executiv la această 
Conferinţă. Evenimentul în cauză a permis schimbul de experienţă dintre participanţii din mai 
multe ţări Europene, precum şi stabilirea unor contacte utile cu consiliile de tineret şi alte 
organizaţii de tineret ce au fost reprezentate la conferinţă. 

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

� Stabilirea contactului şi planificarea unor activităţi comune cu Consiliul de Tineret din 
România 

În pofida multiplelor similitudini între domeniul de Tineret din România şi Moldova, cu regret, 
relaţiile bilaterale dintre CNTM şi Consiliul de Tineret din România (CTR) nu au cunoscut o 
apropiere suficientă, activităţi comune practic lipsind. Aşadar, una din priorităţile majore ale 
Biroului Executiv pentru perioada 2009-2011 rămâne a fi stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor 
durabile cu CTR prin realizarea activităţilor comune. Prin urmare, în cadrul Zilelor Tineretului, a 
avut loc şi o vizită de 3 zile ale Preşedintelui şi Secretarului General al CTR. Pe parcursul vizitei 
a avut loc o şedinţă comună cu BE a CNTM în care s-au discutat potenţiale proiecte şi activităţi 
de parteneriat. În acelaşi timp a fost organizată şi o întrevedere cu Ministrul Tineretului şi 
Sportului în care au fost abordate diverse aspecte ale politicilor de tineret din România şi 
Moldova şi posibile metode de îmbunătăţire a acestora. 
 

� Participarea la Forumul Organizaţiilor de Tineret din ţările CSI (Astana, Kazakhstan) 
Cu susţinerea Ministerului Educaţiei, precum şi a Ministerului Tineretului şi Sportului, un 
reprezentant al CNTM-ului a fost inclus în delegaţia naţională la  Forumul Organizaţiilor de 
Tineret din ţările CSI. Evenimentul a avut loc în perioada 27-31 Octombrie. În cadrul acestui 
Forum a avut loc şi şedinţa Consiliului pe problemele tineretului din cadrul CSI în care a fost 
inclus şi CNTM. Participarea la Forum a permis expunerea, din perspectiva tineretului din 
Moldova, asupra diverselor probleme dezbătute, dar şi stabilirea contactelor cu organizaţii de 
tineret din ţările CSI cu care CNTM până acum nu a avut contacte (Kârghizia, Kazakhstan, 
Tadjikistan, Kârghistan, Iran,  etc.). 
 

� Participarea la forumul de tineret UNESCO (Paris, 1-3 Octombrie 2009) 
Forumul de Tineret UNESCO este unica structură de participare a tinerilor în cadrul procesului de 
luare a deciziilor la nivelul Naţiunilor Unite. Lucrările Forumului au loc o dată la 2 ani şi reunesc 
tineri din toate ţările ONU. Pentru prima dată în acest an, Republica Moldova a avut un 
participant la acest eveniment. Prin eforturi comune cu colegii din alte ţări, în cadrul declaraţiei 
finale, delegatul Moldovei a reuşit să introducă cerinţa către şefii de state de a include în cadrul 
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delegaţiilor naţionale la Asambleea Generală a Naţiunilor Unite şi câte un reprezentant al 
organizaţiilor de tineret. 
 

� Participarea la Forumul Societăţii Civile din cadrul Parteneriatului Estic (Bruxelles, 16-
18 Noiembrie 2009). 

Forumul Societăţii Civile (FSC) a fost lansat în cadrul Parteneriatului Estic care reprezintă o 
iniţiativă polonezo-suedeză, lansată în cadrul politicii de vecinătate, îndreptată spre 
aprofundarea relaţiilor dintre UE şi unele state post-sovietice. FSC va constitui un organ 
consultativ în realizarea reformelor politice, economice şi sociale în cadrul Parteneriatului Estic, 
va contribui la stabilirea contactelor între reprezentanţii societăţii civile ale ţărilor participante 
şi va contribui la facilitarea dialogului cu autorităţile publice. CNTM duce un dialog cu Forumul 
European de Tineret pentru implicarea acestuia în FCS al Parteneriatului Estic. Activităţi 
desfăşurate:  

- Şedinţa organizaţiilor participante din Moldova  
- Forumul societăţii Civile, Bruxelles, 16-17 Noiembrie 2009 
- Noiembrie – prezent: Planificarea activităţilor Forumului, stabilirea responsabilităţilor 

coordonatorilor şi a reprezentaţilor naţionali, elaborarea web site-ului. 
CNTM, cu suportul organizaţiilor participante din Moldova, dar şi partenerilor din Belarus (în 
special a Consiliului de Tineret din Belarus ”RADA”) a reuşit să-şi promoveze reprezentantul în 
calitate de coordonator al grupului de lucru „Contacte între oameni”. 
 

� IX-lea Forum de Tineret al Iniţiativei Central Europene(ICE) pe tematica: „Susţínerea 
accesului tinerilor la piaţa muncii”(„Supporting youth access to labour market”) 

Forumul ICE a avut loc în Bucureşti şi s-a dovedit a fi un instrument eficient de a aduce împreună 
reprezentanţii structurilor guvernamentale şi neguvernamentale de tineret. În cadrul delegaţiei 
Moldovei, compuse dintr-un reprezentant al guvernului şi doi reprezentanţi ai organizaţiilor de 
tineret, a fost inclus şi un Membru al Biroului Executiv CNTM. Participarea la acest eveniment a 
permis schimbul de experienţă cu alţi colegi din ţările Central-Europene, precum şi stabilirea 
relaţiilor mai apropiate cu comunitatea donatorilor. 


