
 
2019-2022 
STRATEGIA CONSILIULUI NAȚIONAL 

AL TINERETULUI DIN MOLDOVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUPRINS 

Despre Consiliul Național al Tineretului din Moldova 

Cadrul de rezultate 

Prioritatea I. Educația Tinerilor 

Prioritatea II. Drepturile Tinerilor și Incluziunea Socială 

Prioritatea III. Dezvoltarea organizațiilor și a grupurilor de inițiativă de tineret 

Prioritatea IV.  Politici de Tineret și Participarea Tinerilor 

Prioritatea V. Oportunități economice pentru tineri 

Anexă. Planul de implementare a Strategiei CNTM 2019-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este o structură asociativă a organizațiilor de 

tineret, ce promovează drepturile tinerilor și reprezintă interesele organizațiilor de tineret în procesul 

de elaborare, implementare și evaluare a politicilor de tineret. Fiind fondat la 18 februarie 1999, CNTM 

activează în baza următoarelor principii de organizare și funcționare: solidaritate, autonomie 

organizațională și funcțională, transparență, libertatea opiniei și a exprimării, eligibilitatea organelor 

de conducere, egalitatea deplină în drepturi a membrilor, profesionalism. 

Noi credem că tinerii sunt foarte importanți și vocea lor trebuie auzită. Astfel, prin intermediul 

organizațiilor de tineret, împuternicim, încurajăm, implicăm, reprezentăm, și susținem tinerii din 

întreaga țară. Având mai multe direcții de activitate, CNTM își dorește să mărească numărul tinerilor în 

structurile de conducere, să-i implice în procesul de luare a deciziilor și să le formeze spiritul civic, 

promovând voluntariatul și participarea tinerilor.  

CNTM, la nivel internațional, este organizație membră a Forumului European de Tineret (YFJ), a 

Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic, Forumul ONG din Regiunea Mării Negre, Rețeaua de 

tineret pentru politicile cu privire la alcool. 

La nivel național pentru CNTM este prioritar să se implice în structurile care promovează valorile cu 

care se asociază și CNTM. CNTM face parte din Coaliția pentru Voluntariat, Coaliția pentru Alegeri 

Libere și Corecte, Consiliul ONG cât și din alte structuri ce activează la nivel național.  

Viziune: 

 CNTM aspiră către o societate atractivă unde fiecare tânăr contează și poate să-și exercite drepturile 

sale pe deplin. 

Misiune: 

CNTM reprezintă o organizație umbrelă care are drept scop crearea unui mediu favorabil pentru tineri, 

bazat pe respectarea drepturilor și egalități de șanse prin pledoarie, implicare, informare și educație. 

  

Valorile CNTM : 

 

 

 

 

 



1. Tinerii - De la tineri, cu tineri și pentru tineri. 

2. Reprezentativitate - CNTM este organizație umbrelă care promovează drepturile tinerilor și 

reprezintă interesele organizațiilor de tineret. 

3. Coeziune - Înțelegem respectul reciproc, integritatea, împărtășirea acelorași valori și 

obiective, între membrii  CNTM , cât și sporirea gradului de participare a tinerilor. 

4. Integritate -  Prin integritate CNTM  se referă la poziția sa față de organizațiile membre cât și 

parteneri. 

5. Transparență - CNTM accentuează importanța transparenței activităților desfășurate  de către 

organizație. 

6. Participare - O valoare care  sublimă importanța  implicării și participării tinerilor în 

activitățile organizate de CNTM. 

7. Diversitate - Prin diversitate, CNTM are în vedere multitudinea  organizațiilor de profil care 

sunt membre CNTM, precum și abordarea nediscriminatorie în promovarea intereselor tinerilor 

fără deosebire de rasă, etnie, origine, statut social, dezabilitate, sex, și alte criterii.   

 

 

Grupul țintă și beneficiarii CNTM sunt:  

- Tinerii de pe întreg teritoriul Republicii Moldova; 

- Organizațiile de tineret de pe teritoriul Republicii Moldova; 

- Consiliile locale ale tinerilor, consiliile elevilor, organele de autoguvernare studențească, 

aripile de tineret ale partidelor politice, grupurile de inițiativă și alte structuri, 

instituționalizate sau neinstituționalizate, de tineret ce activează la nivel național sau local. 

 

Serviciile CNTM:  

- Advocacy și Lobby pe tineret; 

- Cercetare; 

- Elaborare de politici publice de tineret; 

- Monitorizarea implementări politicilor publice de tineret; 

- Monitorizarea bugetelor publice din perspectiva activităților de tineret; 

- Evaluare instituțională a organizațiilor; 

- Evaluarea și monitorizarea proiectelor. 

 

 

 

 

 

 

 

  



II. Cadrul de rezultate 

 

Prioritatea 1. Educația Tinerilor 2. Drepturile Tinerilor 
și Incluziunea 
Socială 

3. Dezvoltarea 
organizațiilor și a 
grupurilor de 
initiative de tineret 

4. Politici de tineret și 
participarea tinerilor 

5. Oportunități 
economice pentru 
tineri 

Obiective  1. Sporirea participării 
tinerilor în procesul 
educațional. 

1. Promovarea 
cetățeniei active în 
rândul tinerilor. 

1. Consolidarea 
capacităților 
organizaționale ale 
Consiliului Național 
al Tineretului din 
Moldova. 

1. Formarea 

spiritului civic 

și participarea 

tinerilor. 

1. Dezvoltarea 
antreprenoriatului în 
rândul tinerilor. 

Rezultate 1.1.1  Consultarea tinerilor la 

elaborarea politicilor 

educaționale. 

1.2.1  Dezvoltarea structurilor 

participative în cadrul 

sistemului educațional. 

1.3.1  Promovarea mobilității 
tinerilor în domeniul 
academic/educațional. 

2.1.1  Implicarea tinerilor în 
procesul decizional. 

2.1.2  Stimularea 
voluntariatului în rândul 
tinerilor. 

2.1.3  Creșterea mobilității 
tinerilor. 

2.1.4 Introducerea votului de 
la 16 ani la nivel local.  

3.1.1.  Dezvoltarea expertizei 

în cadrul echipei CNTM. 

3.1.2.  Elaborarea 

documentelor de organizare 

internă. 

3.1.3.  Dezvoltarea și 

promovarea rețelei 

CNTM. 

3.1.4.  Dezvoltarea viabilității 

financiare CNTM. 

4.1.1  Capacitarea lucrătorilor 
de tineret din perspectiva 
participării tinerilor. 

4.1.2  Promovarea participării 
tinerilor prin intermediul 
centrelor de tineret, 
consiliilor locale ale tinerilor 
și a organizațiilor societății 
civile. 

4.1.3 Participarea tinerilor la 
nivel național/local și 
conlucrarea cu autoritățile 
publice.   

5.1.1  Promovarea 
antreprenoriatului și a 
antreprenoriatului social în 
rândul tinerilor și 
consolidarea capacităților ce 
țin de lansarea și 
managementul unei afaceri. 

5.1.2  Evaluarea și formularea 
propunerilor de îmbunătățire 
a legislației în domeniul 
antreprenoriatului. 

Obiective 2. Promovarea 
educației non-
formale. 

2. Respectarea 
drepturilor tinerilor. 

2. Consolidarea 
capacităților 
organizaționale ale 
organizațiilor 
membre CNTM. 

2. Dezvoltarea 

politicilor de 

tineret. 

2. Asigurarea 
condițiilor decente 
de trai pentru tineri 

Rezultate 1.2.1 Sistem 

instituționalizat de 

acreditare și dezvoltare 

trainerilor, facilitatorilor și 

formatorilor pe domeniu de 

tineret. 

2.2.1.  Diminuarea 

discriminării 

tinerilor 

2.2.2 Dezvoltarea 
instrumentelor de asigurare 
a respectării drepturilor 
tinerilor. 

3.1.1.  Consolidarea 

capacităților organizațiilor 

membre. 

3.1.2 Dezvoltarea 

capacităților de bună 

guvernare și M&E ale 

4.2.1.  Promovarea politicilor 

de tineret. 

4,2,2 Promovarea politicilor 

de dezvoltare a voluntariatului 

tinerilor. 

5.2.1.  Facilitarea accesului la 
locuințe pentru tineri. 

5.2.2  Asigurarea transportului 
gratuit pentru studenți în 
localitățile de desfășurare a 
studiilor. 



Prioritatea 1. Educația Tinerilor 2. Drepturile Tinerilor 
și Incluziunea 
Socială 

3. Dezvoltarea 
organizațiilor și a 
grupurilor de 
initiative de tineret 

4. Politici de tineret și 
participarea tinerilor 

5. Oportunități 
economice pentru 
tineri 

1.2.2  Diversificarea 

metodelor de educare non 

formală a tinerilor. 

1.2.3 Creșterea calitatății 
educației non formale. 

organizațiilor membre. 

3.1.3 Dezvoltarea 
capacităților de 
comunicare și advocacy ale 
organizațiilor membre. 

4.2.3 Evaluarea și 

monitorizarea politicilor de 

tineret. 

 

 

 

Obiective 3. Promovarea 
educației 
interculturale. 

3. Facilitarea 
incluziunii sociale a 
tinerilor.   

3. Dezvoltarea 
antreprenoriatului 
social în rândul 
organizațiilor de 
tineret. 

3. Promovarea 

programelor 

europene de 

tineret. 

3. Sporirea 
angajabilității 
tinerilor.  

Rezultate 1.3.1 Dezvoltarea 

capacităților 

responsabililor de 

realizarea competențelor 

interculturale. 

1.3.2 Formarea și 
dezvoltarea competențelor 
interculturale. 

1.3.3 Promovarea 
diversității culturale 

2.3.1    Incluziunea 

tinerilor din 

grupurile vulnerabile 

și a celor afectați de 

migrație. 

2.3.2 Dezvoltarea 

instrumentelor 

pentru incluziunea 

tinerilor din grupul 

NEET.  

 

3.3.1 Promovarea 
modificărilor legislative 
pentru facilitarea 
antreprenoriatului social în 
rândul organizațiilor de 
tineret și crearea de beneficii 
pentru acestea. 

3.3.2  Dezvoltarea 
capacităților de 
antreprenoriat social în rândul 
organizațiilor membre CNTM.  

4.3.1. Dezvoltarea 

cooperării regionale și 

internaționale 

4.3.2 Promovarea 
programelor europene de 
tineret. 

5.3.1 Promovarea stagiilor 
obligatorii de lungă durată și 
plătite  

5.3.3 Dezvoltarea 
mecanismelor de adaptare a 
competențelor tinerilor la 
necesitățile angajatorilor. 

 

  



Prioritatea I. EDUCAȚIA TINERILOR 

 

Consiliul Național al Tineretului din Moldova acordă o atenție sporită educației și sistemului educațional în particular, ori educația are un rol 

prioritar în procesul în care un tânăr își poate valorifica potențialul. CNTM consideră că educația formală și non-formală din Republica Moldova  

necesită o atenție sporită atât din partea statului cât și din partea altor actori. Pentru CNTM este o prioritatea ca educația în Republica Moldova 

să se dezvolte în interesele tinerilor și cu participarea acestora, să aibă un caracter incluziv și să asigure o bună dezvoltare a tinerilor beneficiari 

ai educației formale și non-formale. 

 

Obiectiv 1. Sporirea participării tinerilor în procesul educațional 

 

Rezultat 1.1.1 Consultarea tinerilor la elaborarea politicilor educaționale. 

Indicatori Sursa de Informare 2018 2020 2022 

Numărul consultărilor cu tinerii 

organizate de către CNTM și  în 

procesul de elaborare a 

politicilor educaționale 

(a)Consultarea evaluării 

intermediare a Strategiei 

Educației 2020 

Raportul de activitate CNTM; 

Rapoartele de activitate ale 
Organizațiilor Membre. 

 

1 7 15 

Numărul de avize și recomandări 
oferite de organizațiile de tineret 
membre ale CNTM, sunt incluse 
în documentele de politici 
educaționale 

Raportul de activitate al CNTM; 

Rapoartele de activitate ale 
Organizațiilor Membre. 

  1 4 8 

Rezultat 1.1.2 Dezvoltarea structurilor participative în cadrul sistemului educațional. 



Indicatori Sursa de Informare 2018 2020 2022 

Numărul consiliilor de elevi   care 
au beneficiat de suportul CNTM și 
au devenit active în activitatea 
sa. 

Raportul MECC; 

Rapoartele de evaluare a 
consiliilor de elevi. 

 

6 

 

25 

 

50 

Numărul organizațiilor de 
autoguvernare studențească ce 
au beneficiat de suportul CNTM și 
care sunt active la nivel de 
universități. 

Rapoartele de evaluare a 
organizațiilor de autoguvernare 
studențească; 
Raportul de activitate ASM. 

 

0 

 

3 

 

7 

Rezultat 1.1.3 Promovarea mobilității tinerilor în domeniul academic/educațional. 

Indicatori Sursa de informare  2018 2020 2022 

Elaborarea, dezbaterea și 
adoptarea cadrului legal pentru 
integrarea completă a 
programelor de mobilitate 
academică. 

- - Pachetul de legi aprobat de către 
parlament.  

- 

 

 

 

Obiectiv 2. Promovarea educației non-formale 

 

Rezultat 1.2.1 Sistem instituționalizat de acreditare și dezvoltare trainerilor, facilitatorilor și formatorilor în domeniul educației 
non-formale. 

Indicatori Sursa de Informare 2018 2020 2022 

Introducerea pe cale legislativă 
a modificărilor în cadrul 
legislației naționale și a 

- - Modificările legislative adoptate.  



politicilor educaționale a unui 
sistem unic de acreditare și 
dezvoltare a formatorilor. 

Organizațiile membre CNTM/alte 
organizații de tineret sunt 
acreditate ca și prestatori de 
educație neformală. 

Rapoartele CNTM; 
Rapoartele MECC. 

  - 4/5 7/9 

Rezultat 1.2.2 Diversificarea metodelor de educare non formală a tinerilor. 

Indicatori Sursa de Informare 2018 2020 2022 

Dezvoltarea sistemului de e-
learning la nivel național.  

- - - La nivel național există cel puțin 
un sistem de învățare online 
acreditat. 

Rezultat 1.2.3 Creșterea calității educației non-formale 

Indicatori Sursa de informare  2018 2020 2022 

Numărul de formatori formați în 
cadrul activităților CNTM 

Rapoartele CNTM; 

Baza de date a Pool of Trainers 
and Experts CNTM. 

- 20 40 

Numărul formatorilor acreditați 
de către Consiliul Europei cu 
ajutorul CNTM 

Rapoartele CNTM; 

Baza de date a Pool of Trainers 
and Experts CNTM. 

- 5 15 

 

 

Obiectiv 3. Promovarea educației interculturale 

 

Rezultat 1.3.1 Dezvoltarea capacităților responsabililor de realizarea competențelor interculturale. 



Indicatori Sursa de Informare 2018 2020 2022 

Numărul cadrelor didactice și a 
funcționarilor publici care au 
competențe minime în domeniul 
educației interculturale 
dobândite în cadrul activităților 
CNTM. 

Rapoartele CNTM - 100 250 

Numărul Organizațiilor de 
Tineret, Consiliilor Locale de 
Tineret, Centrelor de Tineret, 
alte entități de tineret care au 
organizat activități de educație 
interculturală în parteneriat cu 
CNTM. 

Rapoartele CNTM. 
 

  - 7 20 

Rezultat 1.3.2 Formarea și dezvoltarea competențelor interculturale. 

Indicatori Sursa de Informare 2018 2020 2022 

Procentul tinerilor familiarizați 
cu educația interculturală. 

 
Raport CNTM; 
Sondaj U-Report; 
Alte instrumente sociologice. 

Nu există informație 20% 30% 

Numărul de beneficiari ai 
activităților de promovare a 
educației interculturale. 

Rapoarte CNTM 3 000 5 000 

 

10 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prioritatea II. DREPTURILE TINERILOR ȘI INCLUZIUNEA SOCIALĂ 

Drepturile Tinerilor au reprezentat o prioritate pentru CNTM de la fondarea organizației și este unul dintre pilonii fundamentali ce ne provoacă ca 

și organizație să continuăm activitatea pentru a asigura că drepturile tinerilor din Republica Moldova sunt respectate. 

 

Obiectiv 1. Promovarea cetățeniei active în rândul tinerilor. 

 

Rezultat 2.1.1 Implicarea tinerilor în procesul decizional. 

Indicatori Sursa de Informare 2018 2020 2022 

Rata de participare a tinerilor la 

alegerile de nivel național 

(parlamentare/prezidențiale) 

Datele oferite de CEC.  45%  

Rata de participare a tinerilor la 
alegerile de nivel național 
(parlamentare/prezidențiale) 

Date oferite de CEC.   - 47,5%  

Modificarea Constituției 
Republicii Moldova și a altor acte 
normative pentru acordarea 
dreptului de vot tinerilor de la 16 
ani la alegerile locale. 

  Propunerea de modificare a 
actelor normative făcută publică 
și discutată. 

Propunerea de modificare a 
actelor normative aprobată. 

Rezultat 2.1.2 Stimularea voluntariatului în rândul tinerilor. 

Indicatori Sursa de Informare 2018 2020 2022 

Numărul de organizații membre 
ce sunt acreditate ca instituții 
gazdă a activității de voluntariat 

Raportul MECC; 

Rapoartele de evaluare a 
consiliilor de elevi. 

6 10 15 



Modificare și îmbunătățirea Legii 
cu privire la voluntariat 

Monitorul Oficial - Modificările aduse legii cu privire 
la voluntariat sunt aprobate și au 
intrat în vigoare. 

 

 

Rezultat 2.1.3 Creșterea mobilității tinerilor. 

Indicatori Sursa de informare  2018 2020 2022 

Numărul proiectelor 
implementate de CNTM în 
parteneriat cu organizații din 
afara Republicii Moldova. 

Rapoartele CNTM 2 5 7 

Numărul tinerilor care au 
beneficiat de mobilitate pin 
intermediul 
proiectelor/parteneriatelor CNTM 

Rapoartele CNTM 50 250 1000 

 

 

Obiectiv 2. Respectarea drepturilor tinerilor. 

 

Rezultat 2.2.1 Diminuarea discriminării tinerilor 

Indicatori Sursa de Informare 2018 2020 2022 

Eliminarea prevederilor 

legislative discriminatorii ce ține 

de participarea tinerilor în 

alegeri în calitate de candidați 

la funcția de primar și 

președinte a raionului. 

Monitorul oficial. - Formularea propunerilor de 
modificare a actelor normative 
din domeniul electoral. 

Modificările actelor normative au 
fost aprobate și au intrat în 
vigoare. 

Realizarea unui studiu cu privire 

 
Raport CNTM   - Studiul este efectuat și publicat.  



la percepția voluntariatului de 
către tineri. 

Studiile CNTM 
Sondaj U-Report 

Rezultat 2.2.2 Dezvoltarea instrumentelor de asigurare a respectării drepturilor tinerilor. 

Indicatori Sursa de informare  2018 2020 2022 

     

 

 

Obiectiv 3. Facilitarea incluziunii sociale a tinerilor 

 

Rezultat 2.3.1 Incluziunea tinerilor din grupurile vulnerabile și a celor afectați de migrație. 

Indicatori Sursa de Informare 2018 2020 2022 

Realizarea cercetărilor cu privire 

la tinerii defavorizați, tinerii 

afectați de migrație, nivelul de 

toleranță al tinerilor. 

Rapoartele CNTM. 

Studiile CNTM. 

- 1 studiu elaborat 3 studii elaborate 

Numărul de propuneri de politici 

publice propuse de către CNTM, 

pe baza cercetărilor efectuate, 

pentru facilitarea incluziunii 

tinerilor din grupurile 

vulnerabile și a celor afectați de 

migrație. 

Rapoartele CNTM.  2 propuneri 5 propuneri 

Rezultat 2.3.2 Dezvoltarea instrumentelor pentru incluziunea tinerilor din grupul NEET. 

Indicatori Sursa de Informare 2018 2020 2022 



Promovarea politicilor publice cu 
privire la încadrarea tinerilor din 
grupul NEET în sistemul 
educațional sau în câmpul 
muncii. 

Raportul CNTM; 

Rapoartele ministerelor de 
resort. 

- 1 politică publică elaborată și 
promovată. 

2 politici publice elaborate și 
promovate. 

Reducerea ponderei tinerilor din 
grupul NEET în raport cu numărul 
total al tinerilor din Moldova 

Raport CNTM; 

Rapoartele ministerelor de 
resort, Rapoartele BNS 

 

29,4% 27,5% 

 

24,5% 

 

  



Prioritatea III. DEZVOLTAREA ORGANIZAȚIILOR ȘI A GRUPURILOR DE INIȚIATIVĂ DE TINERET 

 

Consiliul Național al Tineretului din Moldova este o organizație umbrelă pentru organizațiile de tineret, astfel un interes deosebit pentru CNTM 

este reprezentat de fortificarea instituțională a organizațiilor de tineret și asigurarea faptului că acestea dispun de suficiente instrumente interne 

ce ar asigura dezvoltarea durabilă pentru organizație. Considerăm că organizațiile de tineret puternice vor asigura un mediu prielnic pentru 

participarea tinerilor, dezvoltarea și implementarea unor politici de tineret eficiente cât și asigurarea oportunităților de dezvoltare pentru tineri. 

 

 

Obiectiv 1. Consolidarea capacităților organizaționale ale Consiliului Național al Tineretului din Moldova. 

 

Rezultat 3.1.1 Dezvoltarea expertizei în cadrul echipei CNTM. 

Indicatori Sursa de Informare 2018 2020 2022 

Numărul formatorilor și 

experților din cadrul Pool of 

Trainers and Experts (POTE) 

Raportul CNTM. - 20 20 

Creșterea numărul de instruiri 
naționale și internaționale la 
care participă reprezentanții 
CNTM 

Raportul CNTM.   11 20 35 

Rezultat 3.1.2 Elaborarea documentelor de organizare internă. 

Indicatori Sursa de Informare 2018 2020 2022 

Regulamentul de funcționare al 
POTE elaborat și aprobat de BA. 

 Regulamentul de funcționare la 
POT. 

Regulamentul de funcționare al 
POTE elaborat și aprobat de BA. 

- 



Strategia de lobby și advocacy a 
CNTM 

- - Strategie elaborată și aprobată 
de BA. 

 

- 

Strategia de colectare de fonduri 
și de finanțare a proiectelor 

- - Strategie elaborată și aprobată 
de BA. 

- 

Regulamentul de funcționare a 
Consiliului Consultativ a Aripilor 
de Tineret a Partidelor Politice 
pe lângă CNTM. 

- - Regulamentul de funcționare a 
Consiliului Consultativ a Aripilor 
de Tineret a Partidelor Politice 
pe lângă CNTM aprobat de BA. 

- 

Regulamentul de funcționare a 
Consiliului Consultativ a 
Consiliilor Raionale (regionale) de 
Tineret, Aripilor de Tineret și a 
Grupurilor de Inițiativă de 
Tineret pe lângă CNTM. 

- - Regulamentul de funcționare a 
Consiliului Consultativ a 
Consiliilor Raionale (regionale) de 
Tineret, Aripilor de Tineret și a 
Grupurilor de Inițiativă de 
Tineret pe lângă CNTM aprobat 
de BA. 

- 

Adustarea Regulamentului CNTM 
și a Codului de etică cu scopul de 
a reglementa conflictele de 
interese (revizuirea contractelor 
angajaților și voluntarilor, fișelor 
de post etc.), inclsiv racordaeea 
aceastora la Principiile de la 
Istanbul.   

Documentele CNTM existente; 

Principiile de la Istanbul. 

Regulamentul CNTM ajustat; 

Codul de etică și conduită CNTM 
ajustat; 

Contracte și fișe de post 
revizuite.  

  

Rezultat 3.1.3 Dezvoltarea și promovarea rețelei CNTM. 

Indicatori Sursa de informare  2018 2020 2022 

Procentul organizațiilor de 
tineret care sunt organizații 
membre CNTM. 

Rapoartele CNTM 13,3%1 50% 75%2 

 
1 Din numărul total al organizațiilor de tineret. 
2 Dintre organizațiile de tineret care sunt active. 



Simplificarea procesului de 
radiere a organizațiilor de tineret 
(ONG) care sunt inactive 

- - Modificările propuse de CNTM 
sunt aprobate. 

Organizațiile de tineret inactive 
sunt radiate din baza de date a 
organizațiilor necomerciale. 

Crearea unui consiliu consultativ 
cu reprezentanți aripilor de 
tineret a partidelor politice. 

- Consiliul nu este creat. 

6 Aripi de tineret participă la 
activitățile de consultare 
organizate de CNTM. 

Consiliul este creat. 

8 Aripi de Tineret sunt parte a 
consiliului. 

Consiliul este creat 

Susținerea creării Consiliilor 
Regionale ale Tinerilor – Sud, 
Centru, Nord (luând în 
considerație posibilitatea 
reformei administrative din 
Republica Moldova). 

- - Consiliile au fost create sub 
formă de ONG și au devenit 
organizații membre CNTM. 

Consiliile beneficiază de suport 
instituțional din partea CNTM. 

Rezultat 3.1.4  Dezvoltarea viabilității financiare CNTM. 

Indicatori Sursa de informare 2018 2020 2022 

Creșterea bugetului CNTM Rapoartele financiare CNTM  +10% +20% 

Totalul contribuțiilor din sectorul 
privat 

Rapoartele financiare CNTM  +20% +35% 

Dezvoltarea surselor alternative 
de venit, prestarea de servicii din 
partea CNTM 

Rapoartele financiare CNTM  +25% +75% 

CNTM ca și organizație umbrelă a 
organizațiilor de tineret din țară 
și organizație membră a 
Forumului European de Tineret, 
este susținută direct de către 
stat în activitatea sa de 
consolidare a sectorului de 
tineret. 

Rapoartele financiare CNTM 0 300 mii lei 500 mii lei 

 

 



Obiectiv 2. Consolidarea capacităților organizaționale ale organizațiilor membre CNTM. 

 

Rezultat 3.2.1 Consolidarea capacităților organizațiilor membre. 

Indicatori Sursa de Informare 2018 2020 2022 

Numărul organizațiilor membre 

evaluate instituțional 

Raportul de evaluare 
instituțională. 

12 20 30 

Numărul de granturi de 
dezvoltare instituțională cu 
valoare mai mare de 15 000 mdl 

Raportul CNTM. 

Raportul financiar CNTM. 

 5 12 20 

Numărul reprezentanților 
organizațiilor membre ce au 
participat la activitățile de 
capacitare organizate de CNTM 

Raportul CNTM 70 120 200 

Numărul de instruiri și expertiză 
oferit de către membrii POTE 
către organizațiile membre 
CNTM. 

Raportul de activitate POTE. - 20 40 

Rezultat 3.2.2 Dezvoltarea capacităților de bună guvernare și M&E ale organizațiilor membre. 

Indicatori Sursa de Informare 2018 2020 2022 

Organizațiile membre care în 
activitatea sa se conduc de 
principiul bunei guvernări, au o 
structură democratică și deciziile 
sunt aprobate în mod 
participativ. 

Rapoartele de evaluare 
instituțională. 

25?% 50% 75% 

Organizațiile membre dispun de 
planul strategic al organizației, 
planul operațional al organizației 
și asigură publicitatea 

Rapoartele de evaluare 
instituțională. 

- 50% 75% 



rapoartelor sale de activitate. 

Rezultat 3.2.3 Dezvoltarea capacităților de comunicare și advocacy ale organizațiilor membre. 

Indicatori Sursa de informare  2018 2020 2022 

Procentul organizațiilor membre 
care dispun de pagină de 
facebook, pagină web sau blog. 

- 30% 60% 85% 

Numărul organizațiilor membre 
care dispun de o strategie de 
comunicare 

 3 15 35 

Numărul organizațiilor membre 
care au dezvoltat o campanie de 
advocacy la nivel național/local 
independent sau cu suportul 
CNTM 

- 2 4 10 

 

 

 

Obiectiv 3. Dezvoltarea antreprenoriatului social în rândul organizațiilor de tineret. 

 

Rezultat 3.3.1 Promovarea modificărilor legislative pentru facilitarea antreprenoriatului social în rândul organizațiilor de 
tineret și crearea de beneficii pentru acestea. 

Indicatori Sursa de Informare 2018 2020 2022 

Pachet de legi cu privire la 

modificarea legislației în 

vigoare, care să promoveze 

antreprenoriatul social în rândul 

ONG-urilor, elaborat și aprobat 

Raportul de evaluare 
instituțională. 

 Pachet de legi elaborat și supus 
discuțiilor publice 

Modificările legislative aprobate 
de către parlamentul Republicii 
Moldova 



Numărul organizațiilor membre 
CNTM care au dezvoltat 
antreprenoriatul sociale 

Raportul CNTM. 

Raportul financiar CNTM. 

 1 3 5 

 

  



Prioritatea IV. Politici de tineret și participarea tinerilor 

 

Consiliul Național al Tineretului din Moldova își axează activitatea sa pe elaborarea politicilor de tineret ce servesc intereselor și necesităților 

tinerilor, ulterior depunând eforturi ca prin intermediul pledoariei aceste politici publice să fie acceptate de către factorii decizionali. 

Considerăm că Politicile de tineret sunt foarte importante deoarece acestea reprezintă un mecanism prin care se poate influența în mod pozitiv 

situația unui număr nelimitate de tineri. 

 

 

Obiectiv 1. Formarea spiritului civic și participarea tinerilor. 

 

Rezultat 4.1.1 Capacitarea lucrătorilor de tineret din perspectiva participării tinerilor. 

Indicatori Sursa de Informare 2018 2020 2022 

Numărul lucrătorilor de tineret 

instruiți de către CNTM și care 

utilizează principiile promovate 

de către CNTM în ceea ce 

privește participarea tinerilor. 

Raportul CNTM. - 20 40 

Rezultat 4.1.2 Promovarea participării tinerilor prin intermediul centrelor de tineret, consiliilor locale ale tinerilor și a 
organizațiilor societății civile. 

Indicatori Sursa de Informare 2018 2020 2022 

Numărul centrelor de tineret 
active, accesibile pentru tineri, 
organizațiile de tineret și 
consiliile locale de tineri 
evaluate de CNTM. 

Rapoartele de evaluare a 
Centrelor de Tineret. 

- 5 15 



Procentajul existenței a cel puțin 
o organizație de tineret în 
fiecare raion al țării ce are 
activitate de cel puțin ultimii doi 
ani consecutivi. 

Rapoartele CNTM. 

Rapoartele de evaluare 
instituțională. 

50% 70% 100% 

Numărul consiliilor locale ale 
tinerilor capacitate în domeniul 
pledoarie de către CNTM.  

Rapoartele CNTM 6 12 25 

Rezultat 4.1.3 Participarea tinerilor la nivel național/local și conlucrarea cu autoritățile publice.   

Indicatori Sursa de informare  2018 2020 2022 

Numărul comisiilor de co-
management la nivel local. 

Rapoartele CNTM. 

Rapoartele MECC. 

0 5 10 

Modificarea Hotărârii  Guvernului 
nr. 733 din 29 septembrie 2011 
„Cu privire la crearea Comisiei 
guvernamentale pentru politicile 
de tineret”, cu includerea ca 
membri permanenți ai comisiei 
membri delegați a organizațiilor 
reprezentative de tineret. 

- - Modificările propuse de CNTM 
sunt aprobate. 

Comisia guvernamentală este 
lucrativă. 

Numărul ședințelor Comisiei 
guvernamentale pentru politicile 
de tineret 

- 0 4 8 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obiectiv 2. Dezvoltarea politicilor de tineret 

 

Rezultat 4.2.1 Promovarea politicilor de tineret. 

Indicatori Sursa de Informare 2018 2020 2022 

Dezvoltarea strategiei sectoriale 

de dezvoltare a sectorului de 

tineret. 

- - Se consolidează propunerile 
pentru noua strategie sectorială. 

Strategia este aprobată și este în 
proces de implementare. 

Numărul strategiilor de tineret 

raportat la numărul unităților 

administrativ teritoriale de nivel 

2. 

- 28,1% 50% 100% 

Numărul organizațiilor de tineret 

care beneficiază de spații 

gratuite din partea autorităților 

publice locale, în temeiul art. 12 

lit. g) din Legea cu privire la 

tineret, ca urmare a activităților 

de pledoarie din partea CNTM. 

Rapoartele CNTM; 

Rapoartele de evaluare 
instituțională; 

Rapoartele APL. 

- 20 50 

Rezultat 4.2.2 Promovarea politicilor de devoltare a voluntariatului 

Indicatori Sursa de informare 2018 2020 2022 

Nr. de acte normative care 

prevăd dezvoltarea 

voluntariatului 

 5 6 8 

Nr. organizațiilor de tineret care 

au Statut de Instituție Gazdă a 

Activității de Voluntariat (IGAV) 

Comisia de Certificare a 
Instituțiilor Gazdă a Activității de 
Voluntariat. 

31 45 60 



     

Rezultat 4.2.3 Evaluarea și monitorizarea politicilor de tineret. 

Indicatori Sursa de Informare 2018 2020 2022 

Evaluarea calitativă și cantitativă 
a nivelului de implementare a 
Strategiei Naționale de 
Dezvoltare a Sectorului de 
Tineret 

Raportul de evaluare - Raportul de evaluare este în curs. Este publicat raportul final de 
evaluare al SNDST. 

Numărul propunerilor rezultate 
ca urmare a evaluării de către 
CNTM a politicilor de tineret 

Rapoartele CNTM. - 3 7 

 

Obiectiv 3. Promovarea cooperării internaționale și a programelor europene de tineret 

 

Rezultat 4.3.1 Dezvoltarea cooperării regionale și internaționale. 

Indicatori Sursa de Informare 2018 2020 2022 

Numărul activităților Forumului 

European de Tineret desfășurate 

în Republica Moldova. 

- - 1 3 

Numărul experților, 

formatorilor, membrilor de birou 

de la Forumul European de 

Tineret care au participat la 

activitățile CNTM 

- - 3 7 

Numărul reprezentanților CNTM 

în cadrul structurilor europene 

de tineret. 

Rapoartele CNTM; 

Rapoartele organizațiilor. 

2 5 7 



Rezultat 4.3.2 Promovarea programelor europene de tineret. 

Indicatori Sursa de Informare 2018 2020 2022 

Numărul de beneficiari ai 
programelor ERASMUS 

Rapoartele ESN 

Rapoartele CNTM 

- +15% +25% 

 

 

  



Prioritatea V. Oportunități economice pentru tineri 

 

Existența oportunităților economice pentru tineri și asigurarea unui trai decent pentru aceștia reprezintă una din condițiile de bază care asigură o 

bună dezvoltare a tinerilor, suplimentar acesta este un factor care ar putea amortiza procesul de migrație al tinerilor atât la nivel internațional 

cât și la nivel intern spre centrele urbane mai mari.  

 

 

Obiectiv 1. Dezvoltarea antreprenoriatului în rândul tinerilor 

 

Rezultat 5.1.1 Promovarea antreprenoriatului și a antreprenoriatului social în rândul tinerilor 

Indicatori Sursa de Informare 2018 2020 2022 

Numărul tinerilor ce au 

participat la activitățile de 

consolidare a capacităților ce țin 

de lansarea și managementul 

unei afaceri. 

Raportul CNTM. - 40 100 

Numărul de activități 

desfășurate de CNTM pentru 

promovarea antreprenoriatuli 

sociale 

Rapoartele CNTM 0 4 8 

Evaluarea Programelor de 

abilitare economică a tinerilor. 

(START pentru Tineri – ODIMM, 

Subvențiile în avans – IFAD, etc.) 

Rapoartele de evaluare - Rapoartele sunt publicate - 

Rezultat 5.1.2 Evaluarea și formularea propunerilor de îmbunătățire a legislației în domeniul antreprenoriatului. 



Indicatori Sursa de Informare 2018 2020 2022 

Formularea modificărilor pentru 
capitolul VI1 din Legea cu privire 
la antreprenoriat și întreprinderi 
pentru o mai bună reglementare 
a antreprenoriatului social/ 

 - Propunerile de modificare a 
legislației au fost făcute publice. 

Propunerile de modificare a 
legislației au intrat în vigoare. 

Modificarea legislației fiscale  
pentru acordarea facilităților 
fiscale pentru afacerile inițiate 
de tineri. 

 - Propunerile de modificare a 
legislației au fost făcute publice. 

Propunerile de modificare a 
legislației au intrat în vigoare. 

Modificarea legislației fiscale  
pentru acordarea facilităților 
fiscale pentru afacerile de tip 
antreprenoriat social. 

 - Propunerile de modificare a 
legislației au fost făcute publice. 

Propunerile de modificare a 
legislației au intrat în vigoare. 

 

Obiectiv 2. Asigurarea condițiilor decente de trai pentru tineri 

 

Rezultat 5.2.1 Facilitarea accesului la locuințe pentru tineri 

Indicatori Sursa de Informare 2018 2020 2022 

Diferența dintre procentul la 

credit acordat în cadrul 

programelor e asigurare cu 

locuințe pentru tineri și a unui 

credit imobiliar mediu. 

Raportul CNTM. 1% 2,5% 3,5% 

Numărul beneficiarilor pentru 

programele de asigurare cu 

locuințe pentru tineri 

Raportul ODIMM 

Raportul CNTM 

640 2500 5000 

Evaluarea Programului „Prima Raportul de evaluare a - Raportul este publicat - 



Casă” și formularea propunerilor 

de îmbunătățire a acestuia. 

programului 

Rezultat 5.2.2 Asigurarea transportului gratuit pentru studenți în localitățile de desfășurare a studiilor. 

Indicatori Sursa de Informare 2018 2020 2022 

Propunerile de modificare a 
procedurii acordării 
abonamentelor gratuite la 
transportul public în municipiile 
Chișinău, Bălți și Cahul. 

 - Propunerile de modificare au fost 
făcute publice. 

Propunerile de modificare au 
intrat în vigoare. 

 

 

Obiectiv 3. Sporirea angajabilității tinerilor 

 

Rezultat 5.3.1 Promovarea stagiilor obligatorii de lungă durată și plătite 

Indicatori Sursa de Informare 2018 2020 2022 

Procentul stagiilor desfășurate în 

cadrul instituțiilor publice ce 

sunt remunerate 

Raportul CNTM. 0% 25% 100% 

Evaluarea respectării 

prevederilor art. 67 alin. (5) din 

Codul educației de către 

autoritățile Publice, instituțiile 

publice și întreprinderile de stat, 

cât și evaluarea calitativă a 

stagiilor. 

Raportul ODIMM 

Raportul CNTM 

- Raport de evaluare publicat Raport de evaluare publicat 

Modificarea cadrului legal cu 

privire la stagiile de practică 

 - Propunerea de politică publică Cadrul legal este modificat 



Rezultat 5.3.2 Dezvoltarea mecanismelor de adaptare a competențelor tinerilor la necesitățile angajatorilor. 

Indicatori Sursa de Informare 2018 2020 2022 

Realizarea studiilor și a unui ghid 
cu privire la competențele 
tinerilor necesare pentru 
angajare 

Studiile lansate. - Ghidul a fost făcut public. - 

 

 


