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PLANUL CONSOLIDAT 

 PRIVIND ACŢIUNILE DEDICATE 

 ZILEI NAŢIONALE A TINERETULUI 2021 

la nivel central 

Denumirea 

acțiunii/activității 

Descrierea acțiunii/activității 

 

Responsabil 

(nume, prenume, 

date de contact) 

Data și locul  

desfășurării 

Parteneri implicați 

Decernarea Premiilor 

Naționale pentru 

Dezvoltarea Sectorului de 

Tineret, 2021 

Evenimentul are drept scop sporirea prestigiului 

activităţii în cadrul sectorului de tineret, stimularea 

activităţii creative, promovarea experienţei avansate şi 

inovatoare, precum și motivarea resurselor umane din 

sectorul de tineret pentru autoformare şi dezvoltare. 

Aliona Dumbrăveanu 

022 820 859 

tineret@mec.gov.md 

Urmează a fi 

confirmat 

 

Desemnarea localității 

câștigătoare a concursului 

,,Capitala Tineretului 

2022” 

Capitala Tineretului reprezintă o iniţiativă ce presupune 

selectarea unei localităţi din Republica Moldova, în 

cadrul căreia, pe parcursul unui an, sunt concentrate 

activităţile de tineret. 

Svetlana Savițchi 

022 820 865 

capitala.tineretului@

mec.gov.md 

12 noiembrie 

2021 

Pagina web a 

MEC 

 

Conferința Națională 

pentru Politicile de 

Tineret 

 

Evenimentul are drept scop crearea unui mediu propice 

de discuții între tineri, structurile asociative de tineret și 

alți actori cheie din sectorul neguvernamental pe de o 

parte, și autoritățile publice responsabile de elaborarea și 

implementarea politicilor publice din domeniu.  

 

Ziua 1 

În scopul asigurării participării largi a tinerilor și 

împuternicirii acestora de a își face vocea auzită, în prima 

zi a Conferinței se vor realiza, în format online, ateliere 

zonale cu tinerii, lucrătorii și specialiștii de tineret, 

reprezentanți ai Centrelor de tineret și ai structurilor 

asociative de tineret, în cadrul cărora aceștia vor expune 

provocările și necesitățile tinerilor în comunitatea din 

care fac parte, dar și vor propune soluții și idei de politici. 

Activitatea va finaliza cu o rezoluție a tinerilor care 

Marcel Marin 

022 820 850 

tineret@mec.gov.md 

25-26 noiembrie 

2021 

Chișinău, hibrid 
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urmează a fi pusă în discuție pe parcursul celei de a 2-a 

zi a Conferinței. 

 

Ziua 2 

Pentru cea de-a 2-a zi a Conferinței se propune a fi 

realizat un eveniment în format fizic, cu participarea 

reprezentanților autorității executive, platformei 

legislative și structurilor asociative strategice ce 

activează pe sectorul de tineret. Evenimentul va avea 

forma unei mese rotunde de discuții cu privire la 

tendințele de dezvoltare a politicilor și lucrului de tineret, 

infrastructură de prestare a serviciilor prietenoase 

tinerilor, programe de impact pentru tineri, 

perfecționarea cadrului normativ din domeniu și 

racordarea politicilor naționale la tendințele europene din 

domeniu. 

Lansarea Programului de 

Granturi pentru 

organizațiile de tineret, 

2022 

Programul anual de Granturi pentru organizațiile de 

tineret, care este dedicat susţinerii şi dezvoltării 

sectorului de tineret din Republica Moldova prin care se 

oferă, în bază de concurs, suport logistic şi financiar 

pentru realizarea iniţiativelor, programelor şi proiectelor 

de tineret, consolidand în acest mod cooperarea cu 

societatea civilă. 

Aliona Dumbrăveanu 

022 820 859 

aliona.dumbraveanu@

mec.gov.md 

Urmează a fi 

confirmat 
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la nivel local 

 

Nr. Unitatea 

teritorial-

administrativă 

Denumirea 

acțiunii/activității 

Descrierea acțiunii/activității 

 

Responsabil 

(nume, prenume, 

date de contact) 

Data și locul 

desfășurării 

Parteneri 

implicați 

1. Anenii Noi Forumul raional 

economic pentru tineri 

În cadrul activității se vor 

întruni tineri antreprenori din 

raion, prezentând afacerile 

administrate, vor împărtăși 

experiențe și provocări, vor 

crea un dialog între tineri, 

antreprenori și autorități locale. 

Ana Munteanu, 

șef Serviciu tineret și sport 

serviciults@gmail.com 

 

Consiliul raional 

Anenii Noi, 

Sala mică, 

06.11.2021 

Agenți 

economici; AO 

„Şansa” Varniţa; 

CMDLI Anenii 

Noi; CRT Anenii 

Noi; 

Ziua autoguvernării 

tinerilor în Consiliul 

raional Anenii Noi 

Activitate de participare a 

tinerilor în procesul 

administrativ și de conducere a 

raionului, soldată cu o ședință 

de sinteză și analiză a 

experienței noi acumulate. 

Ana Munteanu, 

șef Serviciu tineret și sport 

serviciults@gmail.com 

 

Consiliul raional 

Anenii Noi 

12.11.2021 

Direcții, Servicii 

ale Consiliului 

raional; 

Formare profesională în 

domeniul 

învățământului dual 

Organizarea unor seminare de 

informare în instituțiile de 

învățământ din raion pentru 

promovarea învățământului 

dual. 

Radion Moroșan, șef Direcție 

Educație, Cultură și Turism 

serviciults@gmail.com 

Instituții școlare 

din raion 

15-19.11.2021 

Direcția Educație 

și Turism Anenii 

No; 

Consliul raional 

Anenii Noi; 

Activități de creare și 

consolidare a 

Consiliilor locale ale 

tinerilor 

Ședințe de lucru în localitățile 

raionului în scopul consolidării 

structurilor de reprezentare a 

tinerilor, cu crearea a minim 10 

consilii locale ale tinerilor. 

Ana Munteanu, 

șef Serviciu tineret și sport. 

Dumitru Moraru, președinte 

CRT 

serviciults@gmail.com 

APL din 

comunitate 

(pe parcursul 

lunii) 

Consiliul raional 

Anenii Noi; 

CRT; 
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2. Bălți 

 
Evenimentul de lansare 

a Programului 

municipal de Granturi 

pentru organizațiile de 

tineret și a concursului 

municipal de proiecte 

pentru grupurile de 

inițiativă ale tinerilor. 

 

 

 

 

 

Activitatea are drept scop 

dezvoltarea activismului civic 

în rândul tinerilor din 

municipiu, asigurarea creării 

oportunităților de participare și 

dezvoltare multilaterală a 

tinerilor în vederea participării 

active a acestora în viața 

economică, socială, culturală a 

municipiului, consolidarea 

capacităților instituționale la 

nivel municipal a organizațiilor 

de tineret municipale și a 

grupurilor de inițiativă în 

vederea dezvoltării și extinderii 

serviciilor de tineret. 

 

DÎTS, STS și RP, 

tel. 023121340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.11.2021 

http://balti.md/ 

http://dits-

balti.md/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APL; CRAT; 

CMMT; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forumul Municipal de 

Tineret ,,În tinerețe, 

decizia îmi aparține!” 

 

 

 

Activitatea are drept scop 

activizarea tinerilor și 

compilarea ideilor pentru 

dezvoltarea sectorului Tineret. 

 

DÎTS, STS și RP, echipa CRAT 

tel. 023121340 

 

 

 

 

12.11.2021 

Ora 15:00 

Platforma ZOOM 

(Link-ul de acces 

va fi expediat 

participanților 

înregistrați) 

Administrația 

instituțiilor de 

învățământ din 

mun. Bălți; 

CMMT; ONG 

;AO CIDP 

ANIMA; 

Ciclul de interviuri cu 

deținătorii bursei 

municipale-2021 

”Două părți ale 

MEDALIEI” 

 

Scopul emisiunii este de a 

promova bunele practici a 

tinerilor cu reușite deosebite 

din municipiu, motivarea altor 

tineri de a se activiza. 

Emisiunea va dura cca 10 

minute, și va aduce în lumina 

zilei câte un finalist de la Bursa 

DÎTS, STS și RP, echipa CRAT 

Pascal Inga, coord. Voluntari 

Tel: 061049511 

 

 

 

10.11.2021 

Ora 15:00 

Facebook/ 

Anticafeneaua din 

Bălți 

(serie de interviuri 

motivaționale cu 

câștigătorii 

CIDP Anima; 

AO Unda Verde; 

http://balti.md/
http://dits-balti.md/
http://dits-balti.md/
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 municipală 2021. În a doua 

săptămână a lunii noiembrie  

lansăm prima serie de emisiuni. 

 

 

concursului Bursa 

Municipală-2021) 

”Gala Bunelor practici” 

 

 

 

Anunțarea rezultatelor în urma 

desfășurării concursului: 

”Gala Bunelor practici”. 

 

 

 

DÎTS, STS și RP, DC 

tel. 023121340 

 

 

 

 

13.11.2021 

Ora 14:00 

Palatul Municipal 

de Cultură, mun. 

Bălți 

Sala nr. 23 

CMMT; ONG; 

 

 

 

Concursul municipal 

„Steluța Bălțiului 

2021” 

 

 

 

Concursul are drept scop 

promovarea muzicii uşoare de 

certă valoare artistică, 

afirmarea şi lansarea tinerelor 

voci din nordul Republicii 

Moldova, cu posibilitatea de a 

fi acompaniați de o formație 

profesionistă, dezvoltarea 

culturii vocal-interpretative la 

copii și tineret. 

Morari I., specialist, PMC 

Danu E., specialist, PMC 

Bold V., Director artistic, PMC 

 

25.11.2021-

26.11.2021; 

Sala mare a 

Palatului 

Municipal de 

Cultură, mun. 

Bălți 

 

DC; DÎTS; 

 

Oră unică ,,Viitorul e în 

mîinile tale-Tinere!” 

În cadrul orelor de dezvoltare 

personală va fi organizată și 

promovată o oră unică cu 

scopul de a educa 

responsabilitatea colectivă în 

activități comune. 

Sîrbu Cristina, 

director adjunct pe educație, 

LT ,,M. Gorki” 

Diriginții claselor 5- 12 

Belous A., Graur E., Ignatova T., 

Belibova I., Hreașcă A., 

Carpineanu I., Prozorovskaia A., 

08.11.2021-

12.11.2021 

Platforma ZOOM 
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Smolina N., Andreeva E., Baț A., 

Glavan L., Karelova N. M., Rățoi 

A., Grabciuc M.,Grîu A., 

Kuzmina N., Patraș E. 

Elaborarea afișelor și a 

flyerelor cu genericul 

„Pro tineret-pro viitor” 

Distribuirea flyerelor ce conțin 

informații cu privire la 

aspirațiile și năzuințele 

tineretului. 

Consiliul Școlar de Elevi 

Gimnaziul „A. I. Cuza” 

Tel: 023146624 

08-12.11.2021 

Holul 

Gimnaziului 

„A. I. Cuza” 

 

Galerie de desene cu 

genericul „Securitatea 

electrică în viziunea 

copiilor” 

Creșterea gradului de informare 

a copiilor și tinerilor privind 

măsurile de securitate electrică 

la utilizarea aparatelor 

electrocasnice. 

Snegur G., profesor educația 

plastică; 

Gimnaziul „A. I. Cuza” 

Tel:023146624 

08-12.11.2021 

Holul 

Gimnaziului 

„A. I. Cuza” 

 

Elaborarea afișelor și a 

flyerelor cu genericul 

,,Suntem tineri și 

activi!” 

Informarea elevilor cu privire la 

aspirațiile și năzuințele 

tineretului. Distribuirea 

flyerelor ce conțin informații 

relevante din viața școlară. 

Gorobeț V., organizator 

Gimnaziul nr. 19 

Tel: 068651796 

08.11.2021 

Holul 

Gimnaziului nr. 

19 

Consiliul școlar al 

Gimnaziului nr. 

19; 

Pregătirea și expedierea 

lucrărilor plastice ale 

elevilor la concursul 

Național de Pictură cu 

genericul            „Plai 

Natal”, 

Liceul Academic de 

Arte Plastice „Igor 

Vieru”, Chișinău, 

Republica Moldova 

Scopurile: 1. Promovarea 

principiilor studiului academic 

în domeniul picturii de şevalet. 

2. Promovarea elevilor în 

scopul orientării spre creşterea 

nivelului abilităţilor 

profesionale şi artistice. 3. 

Stimularea creativităţii şi 

viziunii artistice. 4. Dezvoltarea 

spiritului de competiţie. 

Florescu R., director adjunct 

Școala de Arte Plastice pentru 

Copii, mun. Bălți 

Tel:  023126138 

sapton58@gmail.com 

 

8.11-14.11.2021 

www.liceuligorvi

eru.com 

 

Părinții elevilor, 

Liceul Academic 

de Arte Plastice 

„Igor Vieru”, 

Chișinău 

Republica 

Moldova; 

mailto:sapton58@gmail.com
http://www.liceuligorvieru.com/
http://www.liceuligorvieru.com/
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Pregătirea și expedierea 

lucrărilor plastice ale 

elevilor la concursul de 

creație Național cu 

genericul „Securitatea 

electrică în viziunea 

copiilor”, 

Agenția Națională 

pentru Reglementare în 

Energetică, Chișinău, 

Republica Moldova.  

Scopurile: 1. Implicarea 

tinerilor artiști în procesul 

creativ. 

2. Creșterea gradului de 

informare a copiilor și tinerilor 

privind măsurile de securitate 

electrică la utilizarea 

receptoarelor electrocasnice 

Florescu R., director adjunct 

Școala de Arte Plastice pentru 

Copii, mun. Bălți 

Tel: 023126138 

sapton58@gmail.com 

 

8.11-14.11.2021 

lucrările înscrise 

în concurs vor fi 

evaluate de către 

persoanele 

responsabile de 

desfășurarea 

concursului din 

cadrul ANRE 

Părinții elevilor, 

Agenția Națională 

pentru 

Reglementare în 

Energetică, 

Chișinău, 

Republica 

Moldova; 

Sesiune de instruire 

pentru tineri ,,Tinerii 

optează pentru modul 

sănătos de viață”. 

 

 

 

În cadrul sesiunii, tinerii vor fi 

informați despre impactul 

negativ al procrastinării, vor 

înțelege care sunt mecanismele 

ce stau în spatele procrastinării, 

cum se regăsește în viața 

fiecăruia dintre noi. 

Popovici T., psiholog 

Colegiul Politehnic Bălți 

Tel: 0231 72094 

tatiana.popovici0503@gmail.co

m 

 

 

09.11.2021 

Ora:14:15 

Platforma ZOOM 

(Link-ul de acces 

va fi expediat 

participanților). 

 

 

Training online: 

„Tinerii și stilul de viață 

sănătos. Provocări și 

soluții” 

Scopul activități este de a 

promova și de a optimiza stilul 

de viață sănătos în rândul 

tinerilor. Activitatea va 

cuprinde: 

- suport informativ despre stilul 

de viață sănătos; 

- activități practice cu scopul 

de a conștientiza propriul stil 

de viață; 

- se va discuta asupra 

provocărilor întâlnite în 

implementarea unui stil de 

viață sănătos; 

Laiu F., Director adjunct 

interimar pentru educație; 

Școala Profesională nr. 3 

Tel: 069284358 

sp3balti@gmail.com 

Timco E., Psiholog școlar; 

Școala Profesională nr. 3 

Tel: 060109099 

eugenia.timco@gmail.com 

 

 

09.11.2021 

Ora: 13:00-14.30 

Platforma ZOOM 

(Link-ul de acces 

va fi expediat 

participanților) 

sp3balti.blogspot.

com 

 

 

 

 

 

mailto:sapton58@gmail.com
mailto:tatiana.popovici0503@gmail.com
mailto:tatiana.popovici0503@gmail.com
mailto:sp3balti@gmail.com
mailto:eugenia.timco@gmail.com
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- participanții vor propune 

soluții pentru a optimiza stilul 

de viață sănătos în rândul 

tinerilor. 

Participarea tinerilor în 

cadrul proiectului: 

Împuternicirea tinerilor 

din mediul rural. 

„Tinerii în acțiune” 

Promovarea dezvoltării 

durabile, principiilor și 

valorilor tinerii generații prin 

informarea și susținerea 

inițiativelor tinerilor și 

participarea activă la 

transformările sociale din 

localitate. 

Încadrarea voluntarilor în 

activitățile de amenajare a 

terenului sportiv și a spațiului 

de odihnă 

Ceban V., coordonator de proiect 

Profesor de educație fizică 

Gimnaziul nr. 19 

Tel: 068773440 

vasea.ceban26@gmail.com 

 

09-12.11.2021 

Ora: 14:30 

Terenul sportiv al 

comunității 

 

Primăria  s. 

Elizaveta; 

 

Quiz ”Voluntariatul – 

oportunitate pentru 

fiecare tânăr” 

 

 

 

 

 

Scopul activității este de a 

promova valoarea 

voluntariatului în rândul 

liceenilor din Bălți, IP LT 

„Mihai Eminescu”. Activitatea 

va deschide noi hotare pentru 

tineri și va oferi o listă de 

instituții în care este posibilă 

desfășurarea voluntariatului. 

Ceban Irina-Aliona, 

Celan Ana Maria, cord. 

Dezvoltare Personală 

CRAT 

Tel: 078251747 

 

09.11.2021 

ora 15:00 

Platforma 

ZOOM/ latforma 

Quizziz 

 

(Link-ul de acces 

va fie expediat 

participanților 

înregistrați. 

Totodată, 

evenimentul va 

putea fi vizualizat 

live pe site-ul 

pit.md) 

IP LT „Mihai 

Eminescu”; 

 

mailto:vasea.ceban26@gmail.com
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Seară de lectură: 

„Cartea ce ți-o 

recomand” 

Scopul activității este de a 

dezvolta dragostea față de 

lectură.  Schimbul de idei va 

ajuta la o comunicare eficientă 

Ureche I., pedagog-organizator 

CMMT „Contemporanul” 

Tel. 069143919 

e-mail: ugubic.irina@mail.ru 

10.11.2021 

Ora 16:00 

CMMT 

„Contemporanul” 

AO 

„Future 

Generation”; 

Discursul  interactiv: 

„ Drepturile și 

obligațiile copilului” 

 

 

 

În baza situațiilor din viață și a 

operelor literare lecturate elevii 

evaluează comportamentele lor 

neadecvate, învață să-și apere 

drepturile și să respecte 

drepturile altor persoane 

Culebeachina I., 

dirigintele clasei a VI-a ”B”, 

IP LT „N. Gogol” 

Tel: 067514152 

culebeachina@gmail.com 

 

10.11.2021 

Ora: 13:40 

Sala nr. 19 

 

 

 

 

Masa rotundă a 

Consiliului elevilor LT 

„D. Cantemir”: 

„Probleme cu care se 

confruntă tinerii în 

lumea modernă. 

Modalități de a le 

soluționa.” 

Scopul evenimentului este de a 

discuta problemele cu care se 

confruntă tinerii în societate. Ca 

rezultat identificarea soluţiilor 

şi modalităților de rezolvare în 

urma discuției. 

Teteliuc S., 

profesor de educație civică 

LT „D. Cantemir” 

Consiliul elevilor 

 

10.11.2021 

Ora: 14:00 

Sala nr. 1 

 

Administrația LT 

„D. Cantemir” 

Asociația 

părinților; 

Seminar: 

„Suntem generația ce 

vine” (tinerii și tradițiile 

populare) 

 

 

 

 

Promovarea și dezvoltarea 

gustului estetic la tineri. 

Activitatea se va desfășura în 

trei etape ce vor cuprinde: 

- organizarea expoziției cu 

genericul „Comoara 

neamului, portul tradițional” 

(albumul de modele de 

cusături și covoare 

populare) 

- suport informativ despre 

structura costumului, 

componentele pentru femei 

și bărbați, tipuri de produse 

Laiu F., Director adjunct 

interimar pentru educație 

Școala Profesională nr. 3 

Tel:  069284358 

sp3balti@gmail.com 

Ungureanu R., Profesor de 

specialitate 

Școala Profesională nr. 3 

iurieungureanu67@gmail.com 

 

 

10.11.2021 

Ora: 14:00-16:00 

Platforma ZOOM 

(Link-ul de acces 

va fi expediat 

participanților) 

sp3balti.blogspot.

com 

 

Muzeul etnografic 

din Drochia, 

director Andrei 

Postovan; 

mailto:ugubic.irina@mail.ru
mailto:culebeachina@gmail.com
mailto:sp3balti@gmail.com
mailto:iurieungureanu67@gmail.com
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și principiile de 

ornamentare; 

- prezentarea produselor 

vestimentare elaborate de 

elevii. 

Atelier de lucru cu 

genericul: 

„Adolescența: 

conștientizarea propriei 

identități și a altora” 

Activitatea va fi axată pe 

dezvoltarea instrumentelor 

necesare adolescenților pentru a 

acționa cu succes în mediul de 

cultură dominantă, rămânând în 

același timp bine înzestrați cu 

cultura de origine și, prin 

urmare, protejați de un puternic 

sentiment de identitate pozitivă. 

Paholceac A., coordonator 

/diriginte 

Gimnaziul nr. 19 

Tel: 067480070 

paholceac@mail.ru 

 

10.11.2021 

Ora: 13:20 

Sala nr. 9 

 

 

Fundația pentru 

Dezvoltare din 

RM „Pestalozzi” 

(Elveţia) in cadrul 

proiectului 

“Incluziunea 

educațională și 

socio-psihologică 

a copiilor de 

migranți”. 

Training  cu genericul 

„Învățăm să 

comunicăm” 

Achiziționarea de noi 

cunoștințe, capacități și 

deprinderi; perceperea valorilor 

comunicării, importanța 

comunicării, prevenirea 

dependenței de Internet. 

Andriuc A., dirigintele clasei a 

VII-a 

Gimnaziul nr. 6 

Tel: 023143292 

10.11.2021 

Ora: 12:00 

Sala nr. 15 

Centrul de 

sănătate pentru 

tineri și 

adolescenți 

„АТIS”; 

Sesiune de informare 

pentru tineri (online) 

„Motivația de a fi 

diferiți” 

 

Scopul activității este de a 

motiva tinerii să accepte 

diversitatea, să depășească 

stereotipurile, să înțeleagă rolul 

lor în societate și să 

interacționeze prin schimb de 

opinii, experiențe etc. 

Edu I., 

director adjunct interimar pentru 

instruire și educație 

Colegiul de Industrie ușoară 

Bălți 

Tel: 069836218; 

inga.edu@gmail.com 

11.11.2021 

Google Meet 

(Link-ul de acces 

va fie expediat 

participanților 

înregistrați) 

Reprezentanți ai 

ONG-urilor 

locale, naționale, 

Centre de Tineret 

din municipiu; 

Joc de societate 

„Crocodil – Dialog 

intercultural” 

Scopul evenimentului este de a 

implica tinerii în activități 

interactive, de cunoaștere 

culturală. La eveniment vor fi 

implicați tineri din instituțiile 

Chilat G., Coord CRAT 

Jitaru C., Coord CRAT 

 

11.11.2021 

Ora 16:00 

Spațiul 

Anticafenelei din 

Bălți 

L.T. „D. 

Cantemir”; 

mailto:paholceac@mail.ru
mailto:inga.edu@gmail.com
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cu predare în limba rusă și în 

limba română. 

Oră educativă cu 

genericul 

„Ghidul unui tânăr 

sănătos” 

Informarea elevilor despre 

modul și deprinderile sănătoase 

de viață, piramida alimentației 

corecte. 

Cojocaru L., asistent medical 

Gimnaziul „A. I. Cuza” 

Tel: 023146624 

11.11.2021 

în cadrul lecției de 

dezvoltare 

personală 

 

Master-class 

„Actorie şi discurs 

scenic” 

Deprinderi actoricești, 

comunicare liberă fără bariere, 

dezvoltarea dicției și ținuta 

scenic. 

Verhoveţchi E., 

Specialiştii 

Casei de Cultură „Moldova” 

11.11.2021 

Ora: 16:00 

Casa de Cultură 

„Moldova” 

Locuitorii 

cartierului şi a  

municipiului; 

Expoziţie-concurs 

„Junime şi tradiţie”, 

ediţia a XXVI-a, 

consacrată 

Zilei Naționale a 

Tineretului 

Scopul activităţii este de a 

valorifica talentul şi munca 

discipolilor Căminul de Cultură 

Meşterul Popular. Vârsta 

discipolilor participanţi – de la 

16 ani. 

Miloslavscaia I., director 

interimar 

Căminul de Cultură Meşterul 

Popular 

Tel: 023120011 

ccmesterpopular@mail.ru 

11.11.2021 

Ora: 15:00 

Căminului de 

Cultură Meşterul 

Popular 

 

Contabilitatea 

Direcţiei Cultură 

mun. Bălţi; 

Conferință pentru tineri 

,,Convenția CIEDAW 

privind eliminarea 

tuturor formelor de 

discriminare față de 

femei” 

 

- Informarea elevilor cu 

prevederile Convenției 

CIEDAW privind eliminarea 

tuturor formelor de 

discriminare față de femei 

 

 

 

 

Glavan G., director adjunct 

pentru instruire și educație 

Colegiul Politehnic Bălți 

Tel: 0231 72094 

gabriielaglavan@gmail.com 

Patlati O., profesor 

Colegiul Politehnic Bălți 

Tel: 0231 72094 

olgapatlati@mail.ru 

12.11.2021 

Ora: 13:00 

Platforma ZOOM 

(Link-ul de acces 

va fie expediat 

participanților 

înregistrați) 

 

AO ,,Onoarea și 

Dreptul Femeii 

Contemporane”; 

 

 

 

Postarea unui vid 

,,Toate Culorile Vieții 

pentru tine-Tinere” 

Va fi prezentat un filmuleț 

(maximum 3 minute) despre  

implicarea colectivelor liceului 

și a comunității 

Sîrbu C., Director adjunct pe 

educație 

LT „M. Gorki” 

Tel: 023146188 

14.11.2021 

În timpul zilei pe 

pagina de 

socializare a  LT 

„M.Gorki” 

Facebook 

Consiliul Elevilor 

LT „M. Gorki”; 

mailto:ccmesterpopular@mail.ru
mailto:gabriielaglavan@gmail.com
mailto:olgapatlati@mail.ru
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YouTube 

Concurs de desen: „Sunt 

tânăr și îmi pasă” 

Scopul activității este de a 

dezvolta aptitudinile în 

domeniul artei desenului. Cele 

mai reușite lucrări vor fi postate 

pe saitul Centrului de tineret si 

vor fi plasate în centru, pentru a 

fi admirate de toți beneficiarii 

Ureche I., pedagog-organizator 

CMMT „Contemporanul” 

Tel. 069143919 

e-mail: ugubic.irina@mail.ru 

 

 

09- 14.11.2021 

Ora: 14:00 

CMMT 

„Contemporanul” 

AO 

„Future 

Generation”, 

Școala de Arte 

Plastice; 

Vizionare de film 

„Martin Iden”. 

(discuții în urma 

vizionării) 

Tinerii sunt invitați și încurajați 

să reflecteze, să-și exprime 

punctul de vedere 

Ureche I., pedagog-organizator 

CMMT „Contemporanul” 

Tel. 069143919 

e-mail: ugubic.irina@mail.ru 

14.11.2021 

Ora: 12:00 

CMMT 

„Contemporanul” 

AO 

„Future 

Generation”; 

Vizionarea și susținerea 

dezbaterilor în baza 

filmului: 

„Noi suntem viitorul 

țării noastre” 

 

 

 

 

În urma vizionării filmului, 

elevii împreună cu profesorul  

discută despre conținutul 

filmului și vor trage concluzii 

spre a înțelege ideea principală. 

După dezbateri se va organiza 

un concurs de poezii și de 

dramatizare a unor fragmente 

din operele  literare cunoscute 

Moraru A., 

dirigintele clasei a VI-a ”A” 

IP LT „N. Gogol” 

Tel: 068790111 

morarualiona@yahoo.сom 

 

 

 

15.11.2021 

Ora: 13:40 

Sala nr. 12 

 

 

 

 

 

 

 

3. Călărași “Movie night” cu 

colectare de fonduri 

Consiliile Locale ale Tinerilor 

(CLT) va organiza 

demonstrație de film pentru 

tineri. Banii colectați vor fi 

folosiți în acțiuni comunitare . 

APL nivelul I; Administratorii 

Căminelor Culturale 

Zinaida Turcanu 

069162296 

 

05.11.2021 Directia de 

Cultura Calarasi; 

Plantarea de trandafiri, 

arbori decorativi. 

Tinerii din CLT împreună cu 

voluntarii de toate virstele vor 

planta arborii. 

Conducerea APL 

Zinaida Turcanu 

069162296 

 

12.11.2021 APL nivelul I, 

DITS Calarasi; 

instituțiile de 

invatamant; 

mailto:ugubic.irina@mail.ru
mailto:ugubic.irina@mail.ru
about:blank
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Masa rotundă “Rolul si 

importanța voluntarilor 

in comunitate”. on-line 

Masa rotundă cu genericul “ 

Rolul și importanța voluntarilor 

in comunitate” se va desfășura 

cu prezenta tinerilor, cetățeni de 

diferite vârste. 

Conducerea APL 

Zinaida Turcanu 

069162296 

 

24-25.11.2021 Rețeaua națională 

a Consiliilor 

Locale ale 

Tinerilor din 

Moldova; 

Expozitie “Promovarea 

lucrărilor de arta a 

tinerilor talente”. 

Cultivarea dragostei fata de 

arta, promovarea tinerilor 

talente. 

APL  nivelul I 

Biblioteca Publica 

Zinaida Turcanu 

069162296 

01-05.11.2021 Biblioteca Publica 

“Grigore Vieru” 

Calarasi; 

Joc intelectual QUIZ” 

Tinerii pentru un stil de 

viata sanatos”. 

Scopul jocului: într-un mod 

sănătos a-ti forma interesul 

pentru un stil de viata sanatos și 

o atitudine valorică fata de 

propria sanatate. 

Centrele de sanatate , 

medic sef 

Zinaida Turcanu 

069162296 

 

15-19.11.2021 DITSP Calarasi; 

Centrul de 

Sănătate  

Prietenos 

Tinerilor“Vita 

Longa”; 

Expozitie de carte” 

Biblioteca tanarului 

modern” 

Prezentarea celor mai citite 

cărți de către tinerii și de 

promovare a lecturii În rândul 

tinerilor. 

Biblioteca Publica 

Zinaida Turcanu 

069162296 

 

08-12.11.2021 Directia de 

cultura Calarasi; 

DITS Calarasi; 

Intreceri sportive joc de 

dame, tenis de masa 

Promovarea modului sănătos de 

viață 

Instituțiile de invatamant 

Zinaida Turcanu 

069162296 

08-12.11.2021 APL nivel I; 

DITS Calarasi; 

Proiectul” Tinerii se 

implica”.online 

Cunoașterea de către tinerii mai 

mult despre  modul de viata 

sanatos, potrivit situației 

răspândirii Covid-19, 

respectarea regulilor de 

protectie. 

Instituțiile de invatamant 

Zinaida Turcanu 

069162296 

 

01-05.11.2021 Centrul de 

Sănătate  

Prietenos 

Tinerilor“Vita 

Longa”; 

DITS Calarasi; 

APL; 
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Victorina” 

Ce,Unde,Cind? On-line 

Cunoaste-ti localitatea  natală Președinții asociațiilor de tineri; 

CLT 

Zinaida Turcanu 

069162296 

05.11.2021 APL; Instituțiile 

de invatamant; 

bibliotecile 

publice; 

4. Căușeni ,,Ziua națională a 

tineretului” Premierea 

tinerilor pe diferite 

domenii 

Premierea celor mai active 

tineri din raion: Informarea 

tinerilor despre oportunităților 

de a primi o bursă în altă țară și 

despre proiectele schimb de 

experiență (Erasmus+, Prodem, 

Flex, RNCLTM, Wave Week 

Moldova, DOR) 

Carare Natalia, specialist, 

DECTST Căușeni, tel. 

024322586 

Ngarutza1980@gmail.com 

14.11.2021, ora 

17:00, Platforma 

ZOOM 

BPR Căușeni; 

CRT Căușeni; 

5. Chișinău Program festiv 

consacrat Zilei 

Naționale a Tineretului 

și Promovarea 

Campania de vaccinare 

împotriva COVID-19 

Marcarea Zilei Naționale a 

Tineretului și promovarea 

vaccinării și a modului sănătos 

de viață în rândurile tineretului 

FOSTM,  Eugen Balan, 

președinte 

17.11.2021, 

Palatul Republicii 

DGETS; 

Compania 

TeleradioMoldov

a; 

Festivalul Național de 

Interpretare Corală 

„Gavriil Musicescu”, 

ediția a VII-a 

Identificarea tinerilor dotați și 

promovarea colectivelor corale 

Uniunea Muzicienilor din 

Moldova 

17-18.11.2021, 

Format Online 

DGETS; 

Compania 

Teleradio 

Moldova 

MEC 

Concursul pentru elevi 

și tineri „Mobilizarea 

Tinerilor în 

Antreprenoriat, MTiA”, 

ediția a II-a 

Identificarea tinerilor  cu 

capacități cognitive,  ce 

stimulează spiritul de echipă, 

dezvoltă inteligența, logica, 

perspicacitatea  și promovează 

ingeniozitatea. 

Asociația GEN Moldova, 

Fortuna Olesea 

01-30.11.2021, 

Format Online 

Direcția educație 

și tineret; 

Asociația GEN 

Moldova; 

Derularea  Concursului 

municipal de finanțare a 

proiectelor de 

Promovarea ideilor ecologice GIZ, MOVCA, MOLDREC 01.11.2021 – 

31.03.2021 
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ecologizare „Școala 

Orașului Verde” pentru 

instituțiile de 

învățământ primar și 

secundar, ciclul I și II, 

special și extrașcolar,  

fondator CMC 

Concursul municipal de 

videoclipuri și 

interpretări muzicale 

„Familia leagăn de dor” 

Încurajarea tinerilor talente în 

domeniul interpretării locale și 

oferirea posibilității exprimării 

artistice. 

DGETS, instituțiile de 

învățământ general din 

municipiul Chișinău 

24-30.11.2021 DGETS; 

Sâmbătă ecologică Evenimentul are drept scop 

dezvoltarea cetățeniei active, 

educarea tineretul, și implicarea 

lor în muncă în folosul 

comunității. 

Veaceslav Colesnic, specialist 

principal, Pretura, tel. 

069742552, E-mail: 

veaceslav_colesnic@mail.ru 

06 noiembrie 

2021 

Executanții al 

serviciului de 

alternativă în 

sector; Asociația 

elevilor din 

sector, asociațiile 

obștești sportive 

din sector; 

Ziua educației patriotică 

(dedicată zilei 

recrutului) 

Evenimentul are drept scop 

educarea patriotică 

a tineretului. 

Veaceslav Colesnic, specialist 

principal, Pretura, tel. 

069742552, E-mail: 

veaceslav_colesnic@mail.ru 

11 noiembrie 

2021, mun. 

Chișinău, str. 

Milano, 10. 

Centrul Militar al 

Municipiului 

Chișinău; elevii 

din Școli 

Profesionale din 

sector; 

Conferința ”Drepturile 

și obligațiile tineretului 

în RM” 

Evenimentul are drept scop 

informare despre Drepturile și 

obligațiile tineretului în RM 

Veaceslav Colesnic, specialist 

principal, Pretura, tel. 

069742552, E-mail: 

veaceslav_colesnic@mail.ru 

Online, Platforma 

ZOOM, 

12 noiembrie 

2021 

CMTC; 

asociațiile obștești 

din sector; 

mailto:veaceslav_colesnic@mail.ru
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Conferință 

”Combaterea șomajului 

în rândul tineretului”, 

experiență, perspectiva 

și căi de soluționare. 

Evenimentul are drept scop 

informare despre situația în 

domeniul forței de muncă. 

Secția cultură, tineret și sport, 

Pretura, tel. 022 29 50 78, E-

mail: eiepure@mail.ru 

Online, Platforma 

ZOOM. 

25 noiembrie 

2021 

Oficiul forței de 

muncă; CMTC, 

ONG din sector; 

Program de concert în 

cadrul ”Zilei 

Tineretului”. 

Evenimentul are drept scop 

marcarea cadrul ”Zilei 

Tineretului”. 

Ludmila Rotaru, specialist 

principal, Pretura, tel. 

060504141. E-mail: 

eiepure@mail.ru 

AMTAP, 

18 noiembrie 

2021 

Orchestra de 

fanfara al 

AMTAP; 

conducătorul 

Oleg Cazacu; 

Proiect de informare 

„Abstract” 

Scopul proiectului este de a 

organiza activități non-formale 

de informare, motivare și 

responsabilizare a 100 de 

elevilor cu privire la 

modalitățile și oportunitățile de 

implicare în viața civică a 

societății. 

Liviana Funză, membră, 

A.O. ”Consiliul Municipal de 

Tineret din Chișinău” 

Email: 

livianafrunza11@gmail.com 

Pe parcursul lunii 

noiembrie 

Instituțiile de 

învățământ din 

sectorul Centru 

A.O. ”Consiliul 

Municipal de 

Tineret din 

Chișinău”; 

Consiliul Local de 

Tineret Centru 

Pretura sectorului 

Centru; 

Seminar „Sunt tânăr, 

sunt voluntar” 

Scopul seminarului este de 

promovarea spiritul de 

voluntariat în rândul tinerilor și 

dezvoltarea personală prin 

implicare civică în comunitate. 

Participanți 20 de persoane. 

Tatiana Gamarț, specialist pe 

tineret, 

Pretura sectorului Centru 

Telefon 022 270 442 

Email: 

cultura@chisinaucentru.md 

11.11.2021 

Pretura sectorului 

Centru 

Instituțiile de 

învățământ din 

sector; Consiliul 

Local de Tineret 

Centru, grupurile 

locale de 

inițiativă; 

Cafenea publică 

„Probleme tânărului 

modern” 

Scopul comunicarea tinerilor cu 

autoritățile publice locale 

privind problemele cu care se 

confruntă tânăra/a modern în 

viața cotidiană. Participanți 25 

de persoane. 

Sorin Afanasiu, președinte, 

”Consiliul Municipal de Tineret 

din Chișinău” 

Email: 

sorin.afanasiu1@gmail.com 

09.11.2021 

Pretura sectorului 

Centru 

Instituțiile de 

învățământ din 

sector; Consiliul 

Local de Tineret 

Centru, grupurile 

locale de 

mailto:livianafrunza11@gmail.com
mailto:cultura@chisinaucentru.md
mailto:sorin.afanasiu1@gmail.com
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inițiativă’ Pretura 

sectorului Centru’ 

Flash-mob „Trezirea 

spiritului civic în rândul 

tinerilor” 

Scopul sensibilizarea opinii 

publice privind implicarea 

activă a tinerilor în viața 

comunitară. 

Participanți 20 de persoane. 

Adelina Silvciuc, președintă, 

Consiliul Local de Tineret 

Centru 

Email: 

slivciucadelina@gmail.com 

12.11.2021 

Scuarul Mihai 

Eminescu 

Pretura sectorului 

Centru Consiliul 

Local de Tineret 

Centru’ 

O pictură murală Dedicată activismul civic al 

tinerilor în viața civică a 

societății. 

Participanți 20 de persoane. 

Adelina Silvciuc, președintă, 

Consiliul Local de Tineret 

Centru 

Email: 

slivciucadelina@gmail.com 

Pe parcursul lunii 

noiembrie 

Locul desfășurării 

urmează a fi 

identificat 

Consiliul Local de 

Tineret; Centru 

A.O. „Urban 

Spirit Family”; 

Start Zilelor Tineretului Activități educativ –

informative, mese rotunde, 

treninguri, dezbateri, ateliere de 

lucru, lecții de propagare a unui 

mod de viață sănătos, expoziții 

de carte, programe distractiv–

artistice, recitaluri de poezie, 

promovarea tinerilor. 

Tatiana Ciobanu, 

specialist principal SCTS 

e-mail: tciobanu76@gmail.com 

+37360558919 

08.11.2021 

În instituțiile de 

învățământ, 

cultură, 

bibliotecile, 

ONG-urile, 

întreprinderile, 

organizațiile din 

sector. 

Instituțiile de 

învățământ; 

cultură; 

bibliotecile, 

ONG-urile, 

întreprinderile, 

organizațiile din 

sector, Platforma 

Națională a 

Tinerilor pentru 

Participare 

Activă, CMT, 

CMTC,CLT 

Concurs online 

„Flash-mob” 

Scopul: organizarea unui flash-

mob prin care se adresează un 

mesaj de felicitare tuturor 

tinerilor prin dans, muzică, 

teatru și poezie. 

Alisa Țîgulschi, specialist 

superior 

e-mail  

suceveanualisa@gmail.com 

+37368636692 

 

08-15.11.2021 

Pretura Sectorului 

Ciocana 

Instituțiile de 

învățământ, 

cultură, 

Cluburile 

sportive, 

organizațiile din 

sector 

mailto:slivciucadelina@gmail.com
mailto:slivciucadelina@gmail.com
mailto:suceveanualisa@gmail.com
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Expoziție de carte 

“Sunt tânăr și am viitor 

” 

 

Scopul: promovarea lecturii în 

rândul tineretului. 

 

Tatiana Ciobanu, 

specialist principal SCTS 

e-mail: tciobanu76@gmail.com 

060558919 

09 -19 .11. 2021 

Biblioteca 

Transilvania 

Biblioteca 

Transilvania 

Program de asistență 

juridică pentru tinerii 

din sectorul Ciocana. 

Scopul: Acordarea suportului 

juridic gratuit tinerilor . 

Tatiana Ciobanu, 

specialist principal SCTS 

e-mail: tciobanu76@gmail.com 

+37360558919 

Larisa Buga 

Director adjunct 

Institutul de Științe Penale și 

Criminologie Aplicată 

01.11 – 

30.11.2021 

Clinica Juridică a 

Institutului de 

Științe Penale și 

Criminologie 

Aplicată 

Institutul de 

Științe Penale și 

Criminologie 

Aplicată 

Masă rotundă cu 

tematicA: “Problema 

bullying-ului și 

necesitatea 

implementării unor 

programe pe 

combaterea și 

prevenirea acestui 

fenomen.” 

 

Scopul activității este de  a 

reuni reprezentanții sectorului 

asociativ de tineret , 

autorităților publice locale, 

societății civile și instituțiilor 

de învățământ  pe o platformă 

de discuții comună. 

Vor fi puse în discuție situația 

actuală privind bullying-ul în 

școli și pe stradă, și se va 

încerca să se identifice soluțiile 

de rezolvare a acestei probleme. 

Tatiana Ciobanu- 

Specialist principal, Secția 

Cultură, Tineret și Sport a 

Preturii Ciocana 

e-mail: tciobanu76@gmail.com 

060558919 

Roman Andriiv - președintele 

Platformei Naționale a Tinerilor 

pentru Participare Activă 

Platforma.tinerilor@gmail.com 

+37379819841 

13.11.2021 

Pretura Ciocana 

 

 

Platforma 

Națională a 

Tinerilor pentru 

Participare Activă 

Training „Dezvoltarea 

abilităților de gândire 

critică” 

Scopul: instruirea în rândul  

tinerilor pentru dezvoltarea 

gândirii critice și informarea 

privind modul de realizare a 

dezbaterilor. 

Tatiana Ciobanu- 

Specialist principal, Secția 

Cultură, Tineret și Sport a 

Preturii Ciocana 

e-mail: tciobanu76@gmail.com 

060558919 

Ion Bulgac 

14.11.2021 

Pretura Ciocana 

 

Asociația 

Națională pentru 

Dezbaterile 

Academice 

mailto:tciobanu76@gmail.com
mailto:Platforma.tinerilor@gmail.com
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Președinte Asociația Națională 

pentru Dezbaterile Academice 

e-mail: 

andamoldova@gmail.com 

+37369335651 

Importanța Serviciului 

militar în dezvoltarea și 

formarea tinerei 

generații 

Scopul: Promovarea 

patriotismului și cultivarea 

responsabilității cetățenești față 

de Republica Moldova. 

Iurie Ursu 

Specialist principal, SCTS 

e-mail: colursu@mail.ru 

+37379708131 

16.11.2021 

Pretura Ciocana 

Centrul Militar 

Chișinău 

Workshop 

“Istorii de succes, 

pentru a menține tinerii 

în Republica Moldova” 

Scopul: familiarizarea și 

inițierea tinerilor cu istorii de 

succes a tinerilor din Republica 

Moldova. 

Carolina Cheianu 

Director adjunct 

Colegiul Tehnic al UTM 

c_cheianu@yahoo.com 

+37369284768 

17.11.2021 

Online. 

Colegiul Tehnic 

al UTM 

Colegiul Tehnic 

al UTM 

 

 

Concurs 

“ O dictare pentru 

fiecare” 

Ediția a II. 

Scopul: verificarea 

competențelor de scriere în 

limba română, dar și motivarea 

elevilor și a tinerilor în 

exprimarea corectă și 

promovarea limbii române în 

comunitate. 

Tatiana Ciobanu, specialist 

principal, Secția Cultură, Tineret 

și Sport 

e-mail tciobanu76@gmail.com 

+37360558919 

Nicolae Grițco 

Director adjunct 

Școala Profesională nr.7 

Email:nicolaegritco1@gmail.co

m 

+3736969958 

19.11.2021 

Biblioteca 

Transilvania 

Biblioteca 

Transilvania 

Școala 

Profesională nr.6 

Dezbatere: AP crede că 

ratificarea Convenției 

de la Istanbul va rezolva 

problema violenței 

domestice. 

 

Scopul activității este de a 

prezenta plusurile și minusurile 

ratificării Convenției de la 

Istanbul prin prisma unor 

dezbateri. 

 

Tatiana Ciobanu- 

Specialist principal, Secția 

Cultură, Tineret și Sport a 

Preturii Ciocana 

Roman Andriiv - președintele 

Platformei Naționale a Tinerilor 

pentru Participare Activă 

20.11.2021 

Pretura Ciocana 

 

 

Platforma 

Națională a 

Tinerilor pentru 

Participare Activă 

mailto:andamoldova@gmail.com
mailto:colursu@mail.ru
mailto:c_cheianu@yahoo.com
mailto:nicolaegritco1@gmail.com
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 Platforma.tinerilor@gmail.com 

+37379819841 

Competiții sportive Scopul: promovarea modului 

sănătos de viață și a petrecerii 

timpului liber în format util 

pentru tinerii 

Alisa Țîgulschi, specialist 

superior 

e-mail  

suceveanualisa@gmail.com 

+37368636692 

21.11.2021 

Global Fitness 

Ciocana 

Global Fitness 

Ciocana 

Balul Bobocilor - 2021 Scopul: formarea 

competențelor specific 

domeniilor extrașcolare și 

definirea talentelor, 

aptitudinilor de tip artistic. 

SCTS 

Email: 

info@pretura.ciocana.md 

 

Pe parcursul lunii 

noiembrie în 

instituțiile de   

învățământ 

Instituțiile de   

învățământ, 

Excursie La AO clubul 

de hipism  „Sparta” 

pentru cei mai activi 

tineri 

Scopul: informarea tinerilor cu 

activitatea clubului de hipism. 

Organizarea odihnei 

confortabile și interactive. 

SCTS 

e-mail: info@pretura.ciocana.md 

24.11.2021 

AO clubul de 

hipism  „Sparta” 

AO Clubul de 

hipism  „Sparta” 

Festivitatea de 

menționare  a celor mai 

activi tineri, învingători 

în competițiile sportive 

și concursuri 

Scopul: premierea partenerilor 

și a celor mai activi participanți 

în cadrul activităților dedicate 

Zilelor Tineretului în sectorul 

Ciocana. 

SCTS 

e-mail: info@pretura.ciocana.md 

26.11.2021 

Pretura sectorului 

Ciocana 

 

Clubul de dezbateri 

“Tinerii sunt 

schimbarea” 

Acest proiect are drept scop 

dezvoltarea gândirii critice a 

tinerilor și crearea unei 

deprinderi de a susține 

permanent afirmațiile pe care le 

denunți cu dovezi persistente. 

Obiective: 

- promovarea dezbaterilor în 

sectorul de tineret; 

- promovarea lucrului în echipă 

eficient; 

Cojocaru Svetlana, specialist 

tineret Primăria com. Bubuieci 

tel. 069307011, email: 

coj.svetlana@mail.ru 

Ambrosii Arina, Președinte al 

Consiliului Local de Tineret din 

Bubuieci, 

Telefon: 

068088924, 

Email: 

arina.ambrosii@gmail.com 

01-03 noiembrie  

2021, 15.00 

Sala de ședințe a 

Primăriei 

comunei Bubuieci 

Primăria, 

Consiliul Local de 

Tineret din 

Bubuieci, 

Platforma 

Naționala a 

Tinerilor pentru 

Participare 

Activă, 

Consiliul Elevilor 

Instituției Publice 

mailto:Platforma.tinerilor@gmail.com
mailto:suceveanualisa@gmail.com
mailto:coj.svetlana@mail.ru
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- dezvoltarea unei gândiri 

critice bazate pe susținerea 

afirmațiilor sau opiniei 

proprii. 

Liceul Teoretic 

“Toader 

Bubuiog”, 

Grupuri de 

inițiativă din 

localitate. 

Sesiune informativă 

“Voluntariatul pentru 

viitor” 

Evenimentul are drept scop 

promovarea acțiunilor de 

voluntariat în rândul tinerilor 

din comunitate. 

Obiective: 

- instruirea tinerilor din satele 

Bubuieci, Bîc și Humulești în 

voluntariat; 

- motivarea tinerilor în 

activități de dezvoltare a 

comunității; 

- implicarea tinerilor în 

procesul decizional al 

localității. 

Ambrosii Arina, Președinte al 

Consiliului Local de Tineret din 

Bubuieci, 

Telefon: 

068088924, 

Email: 

arina.ambrosii@gmail.com 

Cojocaru Ariadna, Secretar 

General al Consiliului Local de 

Tineret din Bubuieci, 

Telefon: 

079326688, Email: 

ariadnacojocaru0@gmail.com 

04 noiembrie 

2021, 14.00 

Online, platforma 

ZOOM 

Consiliul Local de 

Tineret din 

Bubuieci, 

Consiliul Elevilor 

Instituției Publice 

Liceul Teoretic 

“Toader 

Bubuiog”, 

Grupuri de 

inițiativă din 

localitate. 

 

Plantăm Fapte Bune Evenimentul are drept scop 

plantarea a 100 de copaci pe 

terenuri, inclusiv degradate, din 

comuna Bubuieci 

Cojocaru Svetlana, specialist 

tineret Primăria com. Bubuieci 

tel. 069307011, email: 

coj.svetlana@mail.ru 

 

05 noiembrie 

2021, ora 12.00, 

Teritoriul fostei 

gunoiști; 

Teritoriul 

adiacent drumului 

Bubuieci- 

Humulești, 

Cimitirul vechi 

Bubuieci 

Primăria com. 

Bubuieci, 

Consiliul Local de 

Tineret din 

Bubuieci, 

locuitorii comunei 

 

Festivalul de Film Acest proiect își propune ca 

obiective: 

Cojocaru Svetlana, specialist 

tineret Primăria com. Bubuieci 

06-07 noiembrie 

2021, 17.00 

Primăria com. 

Bubuieci, 

mailto:arina.ambrosii@gmail.com
mailto:ariadnacojocaru0@gmail.com
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- creșterea numărului 

evenimentelor cultural-

artistice care îndeamnă tinerii 

să petreacă timpul liber într-o 

atmosferă amicală și plăcută; 

- creșterea numărului de 

persoane consumatoare de 

cultură; 

- intensificarea situației de 

dialog și interacțiune dintre 

tinerii din comunitate; 

- consolidarea relației 

bilaterale dintre Consiliul 

Local de Tineret din Chișinău 

și sectorul de Tineret din 

comuna Bubuieci. 

tel. 069307011, email: 

coj.svetlana@mail.ru 

 

Smîntînă Corina, Coordonator al 

Departamentului Proiecte pentru 

Tineri din Consiliului Local de 

Tineret din Bubuieci, 

Telefon: 

060331351, 

Email: 

corina.smintina@gmail.com 

 

Sala de 

evenimente, 

Primăria comunei 

Bubuieci 

Consiliul Local de 

Tineret din 

Bubuieci 

 

Primul Forum 

Comunitar al Tinerilor 

din comuna Grătiești 

(online) 

În cadrul primului Forum 

Comunitar al Tinerilor din 

comuna Grătiești se vor invita 

peste 50 de tineri pentru a 

identifica problemele și 

necesitățile tinerilor, precum și 

viziunile lor despre viitor. 

La finele Forumului va fi 

format un Grup de Lucru din 15 

tineri ce doresc să se implice în 

soluționarea problemelor din 

comunitate. 

Maria Boico, director interimar 

al Centrului de Tineret Grătiești; 

Tel. 069449015 

Email:ctgratiesti@gmail.com 

06.11.21, 15.00,  

online, Platforma 

ZOOM 

(Link-ul de acces 

va fie expediat 

participanților 

înregistrați.) 

Instituții publice, 

ONG -ul de 

tineret ”Generația 

Mea”, Consiliul 

Local al Tinerilor 

 

Ateliere de lucru pentru 

Planificarea Strategică 

În cadrul Atelierului de 

Planificare Strategică, Grupul 

de Lucru va lucra asupra 

elaborării Strategiei Locale de 

Tineret din comuna Grătiești 

Maria Boico, director interimar 

al Centrului de Tineret Grătiești; 

Tel. 069449015 

Email:ctgratiesti@gmail.com 

1-25.11.2022, 

Centrul de Tineret 

Grătiești 

Instituții publice, 

ONG -ul de 

tineret ”Generația 

Mea”, Consiliul 

Local al Tinerilor 

mailto:coj.svetlana@mail.ru
mailto:corina.smintina@gmail.com
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Al doilea Forum 

Comunitar al Tinerilor 

din comuna Grătiești 

(online) 

În cadrul celui de-al 2-lea 

Forum Comunitar al Tinerilor 

va fi prezentat proiectul 

Strategiei Locale de Tineret  și 

organizate dezbateri publice 

privind conținutul Strategiei. 

Maria Boico, director interimar 

al Centrului de Tineret Grătiești; 

Tel. 069449015 

 

Email:ctgratiesti@gmail.com 

27.11.21, 15.00,  

online, Platforma 

ZOOM 

(Link-ul de acces 

va fie expediat 

participanților 

înregistrați.) 

Instituții publice, 

ONG -ul de 

tineret ”Generația 

Mea”, Consiliul 

Local al Tinerilor 

 

Ziua Mondială a 

Orașelor 

Concurs de prezentări în Power 

Point „Orașele lumii” 

Biblioteca Orășenească Vadul lui 

Vodă 

01.11.2021 LT „Ștefan  

Vodă” 

Hramul or. Vadul lui 

Vodă 

Concurs  de eseie „Orașu meu 

natal” 

Biblioteca Orășenească Vadul lui 

Vodă 

07.11.2021 LT „Ștefan  

Vodă” 

Ziua Națională a 

Tineretului și Ziua 

Internațională a 

Studentului 

Masa rotundă „Cartea și 

Internetul” 

Biblioteca Orășenească Vadul lui 

Vodă 

17.11.2021 LT „Ștefan  

Vodă” CLT 

Vadul lui Vodă 

Masă rotundă cu 

genericul «Gestionarea 

corectă a banilor». 

 

În cadrul mesei rotunde se vor 

discuta cele mai eficiente 

strategii de gestionare a banilor. 

Tatiana Gratii,  director adjunct 

pentru educație 

Tel. 068807303 . 

 

15.11.21-

19.11.21 

online,Platforma 

Google.meet. 

Complexul 

Educațional 

Gimnaziul-

grădiniță 

Cruzești. 

Ora clasei «Drepturile și 

obligațiunile tineretului 

de azi». 

 

Discuții de grup pe articole din 

Convenția privind drepturile 

copilului.Analiza situațiilor 

care au apărut, discutarea 

sarcinilor și cerințelor care sunt 

puse în fața unui tânăr din zilele 

noastre. 

Gratii Maia, diriginta cl. a VIII-a 

Tel. 067161914. 

 

 Elevii clasei a 

VIII-a 

Complexul 

Educațional 

Gimnaziul-

grădiniță 

Cruzești. 

Festivalul-concurs 

„Focul din vatră”, în 

memoriam                         

D. Matcovschi. 

Proiectul are drept scop 

valorificarea cuvântului artistic 

matcovschian, promovarea 

valorilor naționale, dragostei de 

neam și țară. 

Liuba Mardari, director adjunct, 

Centrul de Excelență în 

Transporturi, 

068030056;  email: 

ctcav@araxinfo.com 

14 septembrie –    

20 noiembrie; 

 

Ministerul 

Educației și 

Cercetării; 

 

mailto:ctcav@araxinfo.com
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Vadim Smîntînă, șef, Secția 

cultură, tineret și sport. 

060688075 

vadim.smintina@ gmail.com 

Format on-line Centrul de 

Excelență în 

Transporturi; 

Pretura sectorului 

Botanica; 

Autoconducerea școlară 

- deschiderea spre 

democrația participativă 

Proiectul are drept scop 

constituirea consiliilor elevilor / 

studenților în instituțiile de 

învățământul profesional tehnic 

din sectorul Botanica (școli 

profesionale, centre de 

excelență, colegii). 

Vadim Smîntînă, șef, Secția 

cultură, tineret și sport; 

060688075 

vadim.smintina@ gmail.com 

Liviana Frunză, președinte, 

Consiliul Local al Tinerilor din 

Botanica. 

068162572  

livianafrunza11@gmail.com 

01.10 – 30.11; 

Pretura sectorului 

Botanica; 

Instituțiile de 

învățământ 

profesional tehnic 

din sectorul 

Botanica. 

Consiliul Local al 

Tinerilor din 

Botanica 

(CLTB);Consiliil

e locale ale 

tinerilor din 

instituțiile de 

învățământ 

profesional tehnic 

din sectorul 

Botanica (CLT). 

Seminar: Botanica 

pentru democrația 

participativă 

Proiectul are drept scop 

informarea tinerilor cu privire 

la conceptul de democrație 

participativă și instruirea 

acestora în privința 

mecanismelor de influențare a 

factorilor de decizie. 

Vadim Smîntînă, șef, Secția 

cultură, tineret și sport; 

060688075 

vadim.smintina@ gmail.com 

 

Liviana Frunză, președinte, 

(CLTB). 

068162572  

livianafrunza11@gmail.com 

8-21 noiembrie, 

Pretura sectorului 

Botanica; 

Instituțiile de 

învățământ 

profesional tehnic 

din sect. Botanica 

CLTB; 

CLT. 

Post Forum de Tineret Evenimentul are drept scop 

formularea propunerilor pentru 

componenta de tineret pentru 

anul 2022 a APL , în baza 

necesităților indentificate prin 

intermediul Sondajului 

Municipal al Tinerilor. 

Vadim Smîntînă, șef, Secția 

cultură, tineret și sport; 

060688075 

vadim.smintina@ gmail.com 

 

Liviana Frunză, președinte, 

CLTB. 

13 noiembrie, 

Pretura sectorului 

Botanica. 

CLTB; 

CLT. 

mailto:livianafrunza11@gmail.com
mailto:livianafrunza11@gmail.com
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068162572  

livianafrunza11@gmail.com 

Ziua internațională a 

voluntariatului- 

Seminar informativ: ce 

este voluntariatul? 

Evenimentul are drept scop 

informarea tinerilor din sectorul 

Botanica despre voluntariat. 

Vadim Smîntînă, șef, Secția 

cultură, tineret și sport; 

060688075 

vadim.smintina@ gmail.com 

Liviana Frunză, președinte, 

CLTB. 

068162572  

livianafrunza11@gmail.com 

5 decembrie, 

Pretura sectorului 

Botanica. 

CLTB; 

CLT. 

Seminar informativ: 

Tinerii antreprenori 

Proiectul are drept scop 

informarea tinerilor cu privire 

la domeniul antreprenoriatului 

și dezvoltarea abilităților 

antreprenoriale ale acestora. 

Vadim Smîntînă, șef, Secția 

cultură, tineret și sport; 

060688075 

vadim.smintina@ gmail.com 

 

Liviana Frunză, președinte, 

CLTB. 

068162572  

livianafrunza11@gmail.com 

13 -19 decembrie, 

Pretura sectorului 

Botanica. 

CLTB; 

CLT. 

Campanie de caritate: 

Curierii Fericirii 

Campania are drept scop 

colectarea produselor 

alimentare neperisabile și a 

produselor de igienă pentru 

familiile social-vulnerabile din 

sectorul Botanica. 

Vadim Smîntînă, șef, Secția 

cultură, tineret și sport; 

060688075 

vadim.smintina@ gmail.com 

 

Liviana Frunză, președinte, 

CLTB. 

068162572  

livianafrunza11@gmail.com 

1 - 25 decembrie, 

Pretura sectorului 

Botanica. 

CLTB; 

CLT. 

Gala Voluntarilor Scopul activității este de a 

remarca și premia cei mai activi 

tineri voluntari și consilieri din 

Vadim Smîntînă, șef, Secția 

cultură, tineret și sport; 

060688075 

vadim.smintina@ gmail.com 

18 decembrie, 

 

CLTB; 

 

CLT. 

mailto:livianafrunza11@gmail.com
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echipa Consiliului Local al 

Tinerilor din Botanica. 

 

Liviana Frunză, președinte, 

CLTB. 

068162572  

livianafrunza11@gmail.com 

Pretura sectorului 

Botanica. 

Festivalul-concurs de 

tradiții și obiceiuri de 

iarnă „Florile dalbe”, 

ed.  a XXIII-a cu 

participarea tineretului 

Scopul festivalului este 

depistarea și promovarea 

tinerilor talente, susținerea 

mișcării de amatori, readucerea 

în actualitate a obiceiurilor și 

tradițiilor de iarnă. 

Vadim Smîntînă, șef, Secția 

cultură, tineret și sport. 

060688075 

vadim.smintina@ gmail.com 

 

 

10/17 decembrie, 

Pretura sectorului 

Botanica. 

Direcția Cultură; 

Direcția Generală 

Educație, Tineret 

și Sport. 

Activitate cultural-

artistică dedicată Zilei 

Naționale a Tineretului. 

Master-class cu implicarea 

tinerilor din Universitățile din 

or.Chișinău 

Recital muzical dedicat 

tinerilor. 

Spectacol teatral. 

Direcția Cultură 14.11.2021 

”Teatrul Fără 

nume” str. Sfatul 

Țării, nr. 18 

Teatrul Fără nume 

Expoziție online de Arta 

Foto “Promovarea 

tinerelor talente prin 

artă” 

Expoziție online de Arta Foto 

care prezintă elevii în procesul 

creativ în atelierele de lucru sau 

studiu individual la disciplinele 

de profil. 

Arbuz-Spatari Olimpiada – 

Director 

Bordeianu Tatiana – Director 

adjunct 

Roșca-Ceban Daniela – profesor 

gradul II 

Școala de Arte Plastice 

„ALEXEI ȘCIUSEV” 

14.11.2021 

Școala de Arte 

Plastice 

„ALEXEI 

ȘCIUSEV” 

- 

Activitate proficactică 

cu genericul: „Paza 

bună trece primejdia 

rea” 

Beneficiarii vor participa într-

un jocul de societate „În drum 

spre casă” care are drep scop 

prevenirea abuzului. 

Grosu Mihail, tel. 079530366 

grosumihai@yandex. ru 

Cucu leonid, tel. 069006622 

Centru de cultură și creație 

„ORION” 

11.11.2021 

Ora 17.00 

Centrul de cultură 

și creație „Orion” 

 

Biblioteca Codru 

mailto:livianafrunza11@gmail.com
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Discuție/dezbatere  cu 

genericul: „Ești 

informat-ești protejat”. 

O activitatea instructiv- 

educațivă privind traficul de 

ființe umane. Tinerii 

participanți  vor cunoaste: cine 

sunt traficanții de ființe umane, 

metodele folosite de ei, vor face 

portretele traficanților și a 

persoanelor traficate  și care 

sunt consecințele traficului de 

persoane etc. 

Grosu Mihail, tel. 079530366 

grosumihai@yandex. ru 

Cucu leonid, tel. 069006622 

Centru de cultură și creație 

„ORION” 

11.11.2021 

Ora 17.00 

Centrul de cultură 

și creație „Orion” 

 

Biblioteca Codru 

Spectacol muzical cu 

genericul: 

„Adolescență, Curaj, 

Aspirație. Totul începe 

de la TINERI” 

În cadrul spectacolului vor fi 

incluse activități: expoziție 

tematică de arte plastice, 

numere artistice de coregrafie, 

teatrale,  numere muzicale 

(colective muzicale) 

Rusu Mihai-director, Școala de 

Arte „Valeriu Poleakov”, 

mun. Chişinău str. Andrei Doga, 

19/1   tel: (+373 22) 44-60-22; 

49-21-96;         

email:scoala.poleacov@gmail.c

om 

12 noiembrie, ora 

15.30 

Sala Mare de 

Festivități Școala 

de Arte „Valeriu 

Poleakov”, 

DC 

 

Expoziție de picturi 

”Capitala tineretului” 

Lucrările elevilor școlii vor fi 

expuse în holul școlii de Arte 

”A. Stârcea” . 

Gudima Gabriela, șefa secției 

arte plastice 

Școala de Arte ”A. Stârcea” 

022-77-16-11 

a.starcea@mail.ru 

Incinta școlii 

14.11.2021 

Expoziție de 

picturi ”Capitala 

tineretului” 

Concert ”Tineri și 

dotați” 

Crearea unui mediu prietenos 

prin schimbul de experiență și 

crearea unui spațiu de 

socializare. 

Evenimentul va avea loc în Sala 

Mare. 

Concertul va fi înregistrat și 

plasat pe pagina Școlii de Arte 

”A. Stârcea”  pe Facebook. 

Spunei A., profesor de canto;  

Malinovschii S., profesor de 

acordeon;  Lisnic V., profesor de 

chitară;  Ghegheșco I., profesor 

de chitară. 

Școala de Arte ”A. Stârcea” 

022-77-16-11 

a.starcea@mail.ru 

 

Incinta școlii 

14.11.2021 

Concert ”Tineri și 

dotați” 
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Concertul dedicat Zilei 

Internaționale a 

Tineretului cu genericul 

„Tinerii de azi – viitorul 

de mâine” 

Concertul va avea loc în sala de 

concerte cu respectarea 

obligatorie a măsurilor de 

sănătate publică impuse de 

CNSEP. 

Pe scenă vor evolua elevii 

soliști -instrumentiști, vocaliști 

și colectivele muzicale ale 

instituției 

Școala de Muzică „Maria Bieșu”, 

str. Calea Ieților 16/1 

e-mail - scoala.bieșu 

@gmail.com      tel.079019177 

Responsabil Tuhari Valentin, 

director, Racova Olga, director 

adjunct 

12.11.2021  

Școala de Muzică 

„Maria Bieșu” 

 

Concert de muzica 

clasică on-line dedicat 

Zilei Internaționale a 

tineretului 

Cu participarea  tinerilor 

profesori de muzică. Filmările 

la Muzeul de Istorie  a orașului 

Chișinău. Filmul plasat pe 

pagina FB a MIOC 

Liubov Coșman, muzeograf 

Muzeul de Istorie a Orașului 

Chișinău 

 

14 noiembrie 

12/00 

Scoală de Arte 

Alexei Șciusev 

Activitate cultural-

artistică cu genericul: 

”Happy International 

YOUTH DAY” 

Activitate realizată în baza 

acordului de colaborare dintre 

Școala de Muzică ”Eugen 

Doga” și Biblioteca Municipală 

B. P. Hasdeu, filiala ”Alba 

Iulia”. Mesajul activității va fi 

unul informativ, educativ și 

conotativ cu implicarea elevilor 

Școlii de Muzică ”Eugen 

Doga” (format on-line). 

Țurcanu Ala – director al Școlii 

de Muzică ”Eugen Doga”; 

Ciobanu Galina – președinte al 

Comisiei metodico-artistică a 

Școlii de Muzică ”Eugen Doga”; 

Tel.: 022-22-12-44; 

e-mail: 

scoala.eugendoga@gmail.com 

14 noiembrie 

Activitatea se va 

desfășura în regim 

on-line pe pagina 

de Facebook a 

Școlii de Muzică 

”Eugen Doga” și a 

Bibliotecii 

Municipale B. P. 

Hasdeu, filiala 

”Alba Iulia”. 

Activitate 

cultural-artistică 

cu genericul: 

”Happy 

International 

YOUTH DAY” 

Întâlnire cu scriitorul 

german Norris von 

Schirach. 

 

Dialog online cu participarea 

scriitorului german Norris von 

Schirach. 

Lectură publică din creația 

scriitorul în două limbi 

germane și română. 

Nadejda Mășcăuțan. Biblioteca 

Centrală 

Biblioteca municipală „B. P. 

HAJDEU” 

11.11. 2021 

ora 18:00 

BM „B.P. 

Hasdeu” 

Goethe Institut 

București 
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„Tinerii: de la studii, la 

talente!” 

Spectacol literar-artistic cu 

participarea tinerilor talentați 

de la Colegiul „A.Matetevici” 

și dansatorii de la „Hora lui 

Bazatin” 

Elena Dabija. 

Centrul Academic Eminescu 

Biblioteca municipală „B. P. 

HAJDEU” 

16.11.2021 

ora 16:00 

 

BM „B.P. 

Hasdeu” 

Colegiul 

„A.Matetevici” 

Ziua recrutului Manifestare cultural festivă BALACCI Svetlana, specialist 

principal, Pretura sectorului 

Rîșcani, tel.069231415 

svetlana_balacci1969@mail.ru 

 

Noiembrie, 

Scuarul 

„Feciorilor Patriei 

– Sfântă 

Amintire” 

Centrul Militar al 

municipiului 

Chișinău 

“Vreau să fiu voluntar” Sesiune non-formală de 

instruire despre domeniul 

voluntariatului, tipurile de 

voluntariat și legislația în 

vigoare cu privire la 

voluntariat. 

SAINSUS Vadim, specialist 

principal, Pretura sectorului 

Rîșcani, tel. 069612834 

vasai72@mail.ru 

Noiembrie, 

Pretura sectorului 

Rîșcani 

A.O. “Consiliul 

Municipal de 

Tineret din 

Chișinău” 

“Inițiativa îmi aparține” Sesiune non-formală de 

instruire despre participarea în 

procesul decizPional și 

mecanismele de participare la 

nivel local. 

SAINSUS Vadim, specialist 

principal, Pretura sectorului 

Rîșcani, tel. 069612834 

vasai72@mail.ru 

Noiembrie, 

Pretura sectorului 

Rîșcani 

A.O. “Consiliul 

Municipal de 

Tineret din 

Chișinău” 

„UNI FIGHT – unified„ Concurs inter-universitar de 

Stand-up. Eveniment destinat 

interacțiunii studenților din 

diferite instituții. 

BÎRSA Corina, președinta 

Senatului Studențesc al ASEM, 

tel. 068641156 

birsa.corina@gmail.com 

Noiembrie, 

Draft Arena, 

Botanica 

Rețeaua de 

Berării Draft 

Training „Cumpărarea 

acțiunilor. Activitatea 

investițională” 

Eveniment educational orientat 

spre ghidarea tinerilor în 

investirea în acțiuni și utilizarea 

corectă a resurselor financiare. 

BÎRSA Corina, președinta 

Senatului Studențesc al ASEM, 

tel. 068641156 

birsa.corina@gmail.com 

Noiembrie, 

Online 

Vlad Caluș 

„În mintea celor 100 de 

ASEM-iști” 

Concurs universitar de 

divertisment și logică. 

Eveniment destinat studenților 

BÎRSA Corina, președinta 

Senatului Studențesc al ASEM, 

tel. 068641156 

Noiembrie, 

ASEM 

Academia de 

Studii Economice 

a Moldovei, 

mailto:svetlana_balacci1969@mail.ru
mailto:vasai72@mail.ru
mailto:vasai72@mail.ru
mailto:birsa.corina@gmail.com
mailto:birsa.corina@gmail.com
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ASEM, bazându-se pe 

conceptul "100 de moldoveni 

au zis". 

birsa.corina@gmail.com Agenți economici 

B2S 

Business to students 

Eveniment educațional destinat 

studenților interesați în lansarea 

și administrarea unui business 

de success. 

BÎRSA Corina, președinta 

Senatului Studențesc al ASEM, 

tel. 068641156 

birsa.corina@gmail.com 

Noiembrie, 

Butcher, Centru 

Butcher Pub 

Turneu de tenis „Fii 

activ prin tenis „ 

Evenimentul se desfasoara in 

scopul popularizarii si 

dezvoltarii tenisului de masa in 

comuna Truseni. 

Specialist in tineret, Primaria 

Truseni 

Apostol Victor, 078834075 

07.11.21-

14.11.21 

Casa de Cultura, 

sala mare 

Casa de Cultura, 

Gimnaziu nr. 98 

GV.Madan, 

Gimnaziul 

Truseni 

‚Dezvolta-te prin șah” Promovarea jocului de sah in 

randul adolescentilor cu 

abilitarea si concentrarea 

memoriei. 

Toate aceste abilități sunt 

esențiale în toate domeniile 

vieții pentru imbunatatirea 

memoriei, logicii, gândirea 

critică pentru o minte pozitiv- 

sanatoasa. 

Specialist in tineret, Primaria 

Truseni 

Apostol Victor, 078834075 

15.10.21-

20.10.21 

Gimnaziul  

Truseni 

Gimnaziu  

Truseni 

’Implica-te Fii 

schimbarea” 

Scopul de bază al acestuia este 

de a promova gândirea creativă 

şi de a dezvolta abilităţile de 

soluţionare a problemelor cu 

grad diferit de complexitate. 

Prin intermediul activităților 

interactive, organizatorii 

programului își asumă rolul de 

a încuraja copiii să gândească 

liber, creativ și să-i convingă de 

faptul că procesul educativ 

Sorochin Dorina, 

Director Centrul de Tineret din 

Truseni, 069379662 

Sorochin.dorina@gmail.com 

Ct.truseni@gmail.com 

 

06.10.21 

Casa de Cultura 

Asociația pentru 

Dezvoltare 

Creativa 

A.O. Soluții 

pentru Dezvoltare 

Sustenabila 

 

 

 

mailto:birsa.corina@gmail.com
mailto:birsa.corina@gmail.com
mailto:Sorochin.dorina@gmail.com
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poate fi interesant, original și 

distractiv. 

#zimbeste_ia_o_bicicle

ta_si _pedalează 

Împreună cu voluntarii TruBike 

- clubul amatorilor de ciclism 

din Trușeni, ne-am propus să 

promovăm și să evidenţiem 

multitudinea de feluri în care 

poate fi privită o bicicletă: 

mijloc de deplasare ecologică şi 

economică prin sat/oras, în 

deplasările zilnice la muncă, la 

şcoală, la cumpărături, ca şi 

mijloc de distracţie şi recreere, 

ca şi modalitate de a face sport. 

Sorochin Dorina, 

Director Centrul de Tineret din 

Truseni, 069379662 

Sorochin.dorina@gmail.com 

Ct.truseni@gmail.com 

 

18-19/10/21 

Gimnaziul 

Truseni, 

TruBike - clubul 

amatorilor de 

ciclism din 

Trușeni, 

Grupul de lucru 

pentru transport 

alternative 

Gimnaziu nr. 98 

GV.Madan, 

Gimnaziul 

Truseni 

6. Drochia Flash mob, dedicat  

Zilei  Naționale a 

Tineretului  ”Prinde  

valul  tinereții!” 

Fiecare colectiv de dans 

(popular sau sportiv) va 

prezenta un flash mob în aer 

liber, prin secvențe de dans, cu 

durata de 5-7 min, care se va 

finisa cu scandarea unei lozinci 

despre tineret) Video-ul va fi 

postat pe pagina de FB a 

Direcției Cultură, Turism, 

Tineret și  Sport 

Laura  Grozav, director artictic 

Centrul de Cultură și  Tineret  

Drochia, tel.069352940; 

email: oliver.estera@mail.ru 

 

 

Prezentare online, 

perioada 1-6 

noiembrie 2021 

6 colective 

artistice 

(ansambluri de 

dans din: din or. 

Drochia 

ansamblul de 

dansuri sportive 

”Gaudeamus”, 

”Imperia-Dans”, 

și ansamblul de 

dansuri populare 

”Izvoraș”, din s. 

Nicoreni 

ansamblul 

”Leana”, 

colectivele de 

dansuri populare 

din s, Sofia și 

Pelinia 

mailto:Sorochin.dorina@gmail.com
mailto:Ct.truseni@gmail.com
mailto:oliver.estera@mail.ru
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Teatru Forum pentru 

tineri 

”Problemele  tinerilor  

de azi  și căi de 

soluționare” 

În cadrul acestei activități 

nonformale se vor scoate în 

evidență: problema 

discriminării tinerilor pe 

criteriul de gen și violența în 

familie 

Ala Bugai, formator în 

managementul voluntariatului, 

specialist principal DCTTS, tel 

068463607, email: 

ala.bugai@gmail.com 

21 noiembrie 

2021 

BPR ”Iulian 

Filip” 

Colegiul de Studii 

Integrate 

”C.Stere”, 

Consiliul raional  

al Tinerilor 

Atelier de pictură și 

grafică ”Lumea în 

imagini și culori”, 

Cu participarea elevilor Școlii 

de Arte Plastice Drochia,  în 

cadrul expoziției personale de 

pictură și grafică a maestrului 

Simion Zamșa (mun.Chișinău) 

 

 

Dumitru Postovan, directorul 

Muzeului raional și Iurie 

Cucuietu, director al Școlii de 

Arte Plastice Drochia,tel 

069984033 

 

06 noiembrie 

2021 

În curtea 

Muzeului raional 

de Istorie, 

Etnografie și Artă 

(atelier de pictură 

în aer liber) 

Școala de Arte 

Plastice pentru 

copii Drochia 

Maratonul ”De la start 

la finiș” 

Maratonul se desfășoară în aer 

liber, cu participarea 

adolescenților și tinerilor de 15-

30 ani. 

Bejan Sergiu, specialist Tineret 

și Sport DCTTS, 

tel.067574472; 

email: 

sergiu.bejannn@gmail.com 

 

7  noiembrie 2021 

Itinerarul Piața 

Independenței- 

Catedrala 

Adormirea Maicii 

Domnului- 

Colegiul de Studii 

Integrate – Piața 

Independenței. 

Consiliul raional 

al Tinerilor; 

Instituțiile de 

învățământ din 

oraș 

Atelier workshop de 

fabricare  a emblemelor 

pentru  laptop, la Vinyl 

Cutter 

Cu participarea tinerilor cu 

dizabilități, însoțiți de asitentul 

social 

Ala Bugai, manager Fablab, 

tel.068463607;â 

email: ala.bugai@gmail.com 

Dinu Cantemir, specialist TI 

BPR ”Iulian Filip”, 

tel.069820142; 

email: cantemir@mail.ru 

 

12 noiembrie 

2021 

Atelierul se 

desfășoară în 

Laboratorul de 

fabricație digitală 

Fablab 

DCTTS, 

Direcția Asistență 

Socială, 

Oficiul Forței de 

Muncă 
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Aventura educativă – 

Proiect metodic 

nonformal 

Cu participarea elevilor de la 

Liceul de muzică  ”Ciprian 

Porumbescu” mun. Chișinău, 

finaliștii show-concursului 

”Românii au talent” 

Rodica Lozovan, specialist 

principal DCTTS, 

tel. 079432030,email: 

rodica.lozovan1975@gmail.com 

 

Vitalie Lozovan, directorul 

Școlii de Muzică pentru copii 

Drochia, tel.079217702; 

email: lozovan.vitalie@mail.ru 

(în decada 

tineretului) 

Sala de festivități, 

Școala de muzică 

pentru copii 

Direcția Cultură, 

Turism, Tineret și 

Sport Drochia 

Liceul de muzică 

pentru copii 

”Ciprian 

Porumbescu”, 

mun.Chișinău 

Concursul Internațional 

de Inteligență și 

Frumusețe ”Făt-Frumos 

și Ileana Cosânzeana” 

Cu participarea perechilor de 

tineri din 7 raioane și municipii 

din Moldova și România:  

Drochia, Rîșcani, Soroca, 

Dondușeni, mun. Cernăuți, 

Ucraina și Botoșani, România 

Sorina Mațibon, metodist casa 

raională de cultură, 

tel.069326122; email: 

sorina.matibon@gmail.com 

Cristina Pînzaru-Bațura, director 

artistic Casa raională de cultură, 

tel.069266159; 

Laura Grozav, director artistic 

Centrul de Cultură și Tineret, 

tel.069352940; 

email: oliver.estera@mail.ru 

14 noiembrie 

2021, Casa 

raională de 

cultură Drochia 

Direcția Cultură, 

Turism, Tineret și 

Sport Drochia 

Masa rotundă, cu 

genericul  ”Cu ce 

dificultăți  se confruntă  

tinerii  de AZI?” 

O discuție interactivă, cu 

participarea tinerilor activiști 

din raion și reprezentanți APL, 

Oficiul Forței de Muncă, IP 

Drochia, Direcția Educație 

Bejan Sergiu, specialist tineret 

DCTTS; 

tel.067574472; 

email: 

sergiu.bejannn@gmail.com 

Stas Cebotari, președintele 

Consiliului  raional  al Tinerilor 

Tel.060398210; 

email: cebotaru.stas@gmail.com 

19 noiembrie 

2021 

BPR ”Iulian 

Filip” 

 

 

DCTTS 

Oficiul Forței de 

Muncă, 

IP Drochia, 

Direcția Educație 

mailto:rodica.lozovan1975@gmail.com
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Competiții  sportive  la  

baschet  între echipele 

de fete și băieți 

La competiții participă echipe 

de fete și băieți din instituțiile 

raionului Drochia 

Bejan Sergiu, specialist tineret 

DCTTS; 

tel.067574472; 

email: 

sergiu.bejannn@gmail.com 

Vitalie Cuzub, directorul Școlii 

sportive pentru copii Drochia; 

Tel. 079220454 

21 noiembrie 

2021 

Sala de competiții  

a Școlii Sportive 

din oraș 

DCTTS, 

Direcția Educație, 

Școala Sportivă 

pentru Copii 

Drochia 

Forum – prezentarea  

bunelor practici, 

motivare  și  succes 

Se organizează un ciclu de 

activități cu prezentarea 

istoriilor de succes ale 

persoanelor implicate activ în 

viața comunitară. 

 

Stas Cebotari, președintele 

Consiliului raional al Tinerilor, 

tel.060398210; 

email: cebotaru.stas@gmail.com 

 

11 noiembrie 

2021 

BPR ”Iulian 

Filip” 

În perioada 

noiembrie-

decembrie 2021 

DCTTS, oameni 

de succes din 

diverse domenii 

Concurs de inteligență 

”Ce? Unde? Când? 

În cadrul acestui concurs vor 

concura cei mai erudiți elevi ai 

liceelor din raion, care-și vor 

testa cunoștințele în domeniul 

geografiei, istoriei, 

matematicii, chimiei, literaturii 

române. 

Bejan Sergiu, specialist tineret 

DCTTS; 

tel.067574472; 

email: 

sergiu.bejannn@gmail.com 

 

Stas Cebotari, președintele 

Consiliului raional al Tinerilor, 

tel.060398210, 

email: cebotaru.stas@gmail.com 

18 noiembrie 

2021 

BPR ”Iulian 

Filip” 

DCTTS, 

Direcția Educație, 

Consiliul raional 

al Tinerilor 

 

mailto:sergiu.bejannn@gmail.com
mailto:cebotaru.stas@gmail.com
mailto:sergiu.bejannn@gmail.com
mailto:cebotaru.stas@gmail.com
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Târgul Oportunităților 

(oportunități de 

implicare a tinerilor) 

În cadrul acestui eveniment  

sunt prezentate mai multe 

opțiuni de implicare a tinerilor 

și oportunități, oferite de 

întreprinderi, asociații, instituții 

și posibilități de a aplica de 

diverse proiecte pentru tineri 

 

Bejan Sergiu, specialist tineret 

DCTTS; 

tel.067574472; 

email: 

sergiu.bejannn@gmail.com 

Stas Cebotari, președintele 

Consiliului raional al Tinerilor, 

tel.060398210 

26 noiembrie 

2021 

Sala festivă a 

Colegiului de 

Studii Integrate 

”C.Stere” 

25 noiembrie 

2021 

BPR ”Iulian 

Filip” 

DCTTS, Primăria 

orașului Drochia, 

Oficiul Forței de 

Muncă 

Consiliul raional 

al Tinerilor, 

Colegiul de Studii 

Integrate 

”C.Stere” 

7. Dubăsari Jocuri/Quiz/animarea 

timpului liber 

Acțiunea are ca scop 

organizarea eficientă a timpului 

liber și dezvoltarea armonioasă 

a tinerilor. 

Nacul Irina- specialist în 

domeniul tineret 

060284854 

iriskanacul@gmail.com 

 

05.11.2021 

Biblioteca Publică 

Teritorială pentru 

Copii s.Pîrîta. 

Biblioteca Publică 

Teritorială pentru 

copii s.Pîrîta. 

Educație 

Mediatică/Tinerii în 

lumea informației 

Scopul urmărit prin 

implementarea acestui activități 

este combaterea tendințelor de 

manipulare și dezinformare în 

mass-media prin dezvoltarea 

gândirii critice a tinerilor, 

promovarea competenței 

mediatice în rândul 

consumatorilor de media. 

Graijdan Alina –Jurnalist 

acraijdan@yahoo.fr 

Lapicus Antonina –Formator de 

educație mediatică 

069645341 

antoninalapicus@gmail.com 

12.11.2021 

Casa de Cultură 

s.Pîrîta. 

Biblioteca Publică 

Teritorială pentru 

copii s.Pîrîta/Casa 

de Cultură. 

Iarmaroc-Foto Concursul are ca scop 

implicarea tinerilor în 

promovarea satului natal, 

promovarea frumosului din jur.  

Pe toată durata expoziției vor fi 

expuse  foto cu tematica 

„Toamna în satul meu”. 

Nacul Irina – specialist în 

domeniul tineret 

060284854 

iriskanacul@gmail.com 

Lapicus Antonina – Bibliotecar 

Principal 

antoninalapicus@gmail.com 

19.11.2021 

s.Pîrîta/s.Coșnița 

Biblioteca Publică 

Teritorială pentru 

copii s.Pîrîta/ 

Parcul din 

s.Coșnița. 

mailto:sergiu.bejannn@gmail.com
mailto:acraijdan@yahoo.fr
mailto:antoninalapicus@gmail.com
mailto:iriskanacul@gmail.com
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Activitate educativ-

preventivă desfășurată 

de polițistul de serctor. 

Are ca scop informarea și 

prevenirea fenomenului 

infracțional în rândul 

adolescenților. 

Coteț Alexandru – Polițist de 

sector. 

069643899 

26.11.2021 

s.Pîrîta 

Sectorul de Poliție 

s.Pîrîta. 

Distracție sportivă 

„Sportul sporește 

încrederea în sine”. 

Promovarea sportului în rândul 

tinerilor prin implicarea în 

activități/competiții sportive. 

Gherlac Adrian – 

director/antrenor școala portiva 

raională Dubăsari 

068751038 

Pe parcursul lunii 

Noiembrie 

Școala Sportivă 

Raională 

Dubăsari, 

Nacul Irina- 

specialist în 

domeniul tineret. 

Activitate creativă cu 

tinerii cu dizabilitate 

„Mâini fermecate” 

Scopul activității este: 

- acceptarea de sine și 

acceptarea celorlalți, 

- -Formarea și dezvoltarea 

motricității. 

 

 

Nacul Irina – specialist în 

domeniul tineret 

060284854 

iriskanacu Lapicus Antonina –

Formator de educație mediatică 

069645341 

antoninalapicus@gmail.coml@g

mail.com 

Pe parcursul lunii 

Noiembrie 

Biblioteca Publică 

Teritorială pentru 

copii s.Pîrîta, 

Serviciul de 

asistență social 

s.Pîrîta/s.Coșnița. 

8. Edineț Seminar instructiv : 

Creșterea gradului de 

voluntariat in randul  

tinerilor din raionul 

Edinet. 

Sporirea gradului de implicare 

a tinerilor si crearea implicării 

în domeniul voluntariat. 

Alexandru Patapi 

centrutineret@inbox.ru 

M.Balan 

Grupul de voluntari ai Ct 

CT Edineț 

01-03 noiembrie 

Liceul Pan 

Halippa 

Liceul 

M.Eminescu 

Masa rotundă”E bine sa 

fii voluntar” 

Discuții despre voluntariat și 

impartasirea experientelor a 

tinerilor. 

Alexandru Patapi 

centrutineret@inbox.ru 

V.Bodarev 

Grupul de voluntari ai Ct 

CT Edineț 

4-5 

noiembrie 

Liceul Pan 

Halippa 

Liceul 

M.Eminescu 

Vizionare de film Mărirea oportunităților a 

tinerilor pentru a petrece timpul 

liber cu folos 

Alexandru Patapi 

centrutineret@inbox.ru 

N.Banari 

CT Edineț 

 

----- 

mailto:iriskanacul@gmail.com
mailto:iriskanacul@gmail.com
mailto:iriskanacul@gmail.com
mailto:iriskanacul@gmail.com
mailto:antoninalapicus@gmail.com
mailto:antoninalapicus@gmail.com
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Turneul Republican la 

atletism Memorialul 

V.Boclinca 

Promovarea unui mod sănătos 

de viață 

Alexandru Patapi 

centrutineret@inbox.ru 

CT Edineț 

Școala Sportivă Edineț 

9-10 noiembrie 

Stadionul 

orășenesc 

 

CT Edineț 

Federația de 

fotbal Edineț 

Desfășurarea turneului 

„Cupa Centrului de 

tineret Edinet „ 

la triatlon forta 

Promovarea unui mod sănătos 

de viață 

Alexandru Patapi 

centrutineret@inbox.ru 

CT Edineț 

Școala Sportivă Edineț 

CT Edineț 

16-17 noiembrie 

Școala Sportivă 

Edineț 

Desfășurarea turneului 

Republican la JUDO 

Memorialul V.Boclinca 

Competiție sportivă între tinerii 

la sărituri în înălțime 

Alexandru Patapi 

centrutineret@inbox.ru 

CT Edineț 

27-28 noiembrie 

CT Edineț 

CT Edineț 

Școala Sportivă 

Edineț 

Desfășurarea turneului 

Republican la JUDO 

„Cupa CT Edineț” 

Competiție sportivă între tineri 

la JUDO 

Alexandru Patapi 

centrutineret@inbox.ru 

CT Edineț 

9 noiembrie 

CT Edineț 

CT Edineț 

Școala Sportivă 

Edineț, ȘS Trinca, 

ȘS Săcureni șa. 

Turneul deschis „Cupa 

centrului de tinere” 

la tenis de masa 

Competiție sportivă între tineri 

la tenis de masa 

Alexandru Patapi 

centrutineret@inbox.ru 

CT Edineț 

23-24 noiembrie 

CT Edineț 

Asociatia 

obsteasca AO 

Clubul „VA” 

tenis de masa 

Sadirea copacilor – 

Educarea ecologică în 

rândul tinerilor 

Ridicarea nivelului de educație 

ecologică in randul tinerilor si 

inverzirea mediului 

Alexandru Patapi 

centrutineret@inbox.ru 

CT Edineț 

 

30 noiembrie 

Satul Alexandreni 

Ocolul silvic 

Edinet  

Voluntari ai Ong-

uri 

Școala Sportivă 

Edineț 

9. Fălești Sesiune de informare 

privind ,,Mobilități 

naționale și 

internaționale pentru 

tineret” 

Organizarea sesiunii de 

instruire online  pentru 30 de 

tineri din raionul Fălești privind 

posibilitățile de implicare 

activă a tinerilor. 

Iulia Covaliova 

060075537 

Bejenari Mariana-069546486 

05 noiembrie, ora 

15.00, 

Platforma meet 

A.O. Alianța între 

Generații, 

Instituţiile de 

învăţămînt din 

raion. 

Campania de informare 

dedicată ,,Zilei pentru 

Toleranţă,, 

Organizarea unei campanii de 

informare  dedicată ,,Zilei 

pentru Toleranţă,, prin 

Harea Viorica 

067131674 

01-07 noiembrie Centrul de Creație 

și Agrement ,,E. 

Găină” 
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repartizarea pliantelor 

informative. 

Instituţiile de 

învăţămînt din 

raion. 

Masă rotundă-

,,Promovarea practicilor 

pozitive de activism 

civic,, 

Promovarea practicilor pozitive 

de activism civic pentru 

motivarea și inspirarea tinerilor 

și grupurilor de inițiativă a 

tinerilor din r. Fălești. 

Iulia Covaliova 

060075537 

Bejenari Mariana  069546486 

 

10 noiembrie, ora 

12.00 

Instituţiile de 

învăţămînt, 

Consiliul raional, 

Reprezentanţii 

Ong-urilor active 

din raion. 

Vernisarea expoziţiei de 

desene-,,Combatem 

stereotipurile și violența 

prin artă”. 

Promovarea și susținerea 

tinerilor talente. 

Furdui Damian 069741434 

 

08 -12 noiembrie Palatul raional de 

Cultură 

,,M.Volontir”, 

Şcoala de Arte 

Plastice ,,G. 

Vrabie” 

Organizare și 

desfășurarea 

concursului raional 

,,Steaua de Fălești” 

Promovarea și susținerea 

tinerilor talente. 

Paladi Tatiana 069174699 

Nistor Larisa 

060160242 

 

12-noiembrie Palatul raional de 

Cultură ,,M. 

Volontir” 

Instituţiile de 

învăţămînt din 

raion 

Activitate  educativ 

distractivă ,, CITY 

QUEST,,. 

Implicarea tinerilor pentru a 

socializa și a lucra în echipă. 

Masoreti Gabriela 

067668003 

19 noiembrie Consiliul raional 

al Tinerilor 

Vizionarea  Filmului 

Motivațional ,,Little 

women” 

Inspirarea și motivarea tinerilor  

pentru a duce un mod de viață 

sănătos. 

Slupețchi Cristina 

078901234 

Chiorescu Marina 

060292858 

26 noiembrie Centrul de 

Tineret, Consiliul 

raional al 

tinerilor. 

10. Glodeni Careu consacrat 

organizării, desfăşurării 

şi manifestărilor 

 Directorii instituţiilor de 

învăţământ,directorii educativi 

Gh.Niculiţă, tel.2-41-63 

01.11.2021 Primăriile 

ONG 
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dedicate 

tinerilor,online. 

 

Campionatul RM la 

fotbal  (şcoli sportive) 

 DÎTS Glodeni,ŞS 

Gh.Niculiţă, tel.2-41-63 

pe parcursul lunii Școala Sportivă 

Turneul la fotbal  

dedicat   ”Ziua 

Națională   a  

Tineretului” 

 DÎTS Glodeni,ŞS 

Gh.Niculiţă, tel.2-41-63 

 

14.11.2021 Școala Sportivă 

Dezbateri: Acţionând 

împreună cu o lume 

justă; Tineretul alege un 

mod sănătos de viață 

 Directorii educativi 

Gh.Niculiţă, tel.2-41-63 

 

22 / 26.11.2021 Medicul de 

familie 

Training  Eroii  din  

comunitatea  noastră 

 Instituția  de învățământ 

Gh.Niculiţă, tel.2-41-63 

pe parcursul lunii Biblioteca 

sătească 

CONCURS DE 

DESENE: Opriţi 

violenţa asupra 

tinerilor” 

 Directorii adjuncți pentru 

educație 

Gh.Niculiţă, tel.2-41-63 

pe parcursul lunii Școala de Arte 

TRAINING: ,Drepturile 

mele;Ai 

personalitate...Afirmăte 

 Instituțiile preuniversitare de 

învățământ, directorii adjuncți 

pentru educație 

Gh.Niculiţă, tel.2-41-63 

08  12.11.2021 Inspectoratul de 

poliție 

EXPOZIŢIE DE 

CARTE: 

,,Tineri - oportunităţi şi 

perspective” 

 Bibliotecarii 

Gh.Niculiţă, tel.2-41-63 

 

pe parcursul lunii Biblioteca 

sătească 

Activităţi  cultural-

sportive şi  artistice 

dedicate sărbătorii 

,,Hramul oraşului’’ cu 

participarea tinerilor din 

oraş ( competiţii - lupta 

 Primăria 

DÎTS Glodeni 

Gh.Niculiţă, tel.2-41-63 

 

21.11.2021// APL., Școala 

Sportivă 
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Naţională ,,Trănta’’ la 

berbec viu, 

cucoş,iepure, volei, 

serată de odihnă.(Dacă  

va  fi  posibil.) 

DISPUT: 

,,Informează-te. Nu fi  

prada drogurilor’’ 

 Instituțiile preuniversitare de 

învățământ, directorii adjuncți 

pentru educație 

Gh.Niculiţă, tel.2-41-63 

pe parcursul 

lunii 

Inspectoratul de 

poliție 

CONCURS DE ESEE: 

- ,,Cum văd realizarea 

ca tânăr cetăţean’’ 

- ,,Tinerii şi societatea 

contemporană” 

 Directorii instituţiilor 

preuniversitare de 

învăţământ,profesorii de limbă 

română 

Gh.Niculiţă, tel.2-41-63 

pe parcursul 

lunii 

Biblioteca 

sătească 

Training : Drepturile  

Omului; Ai  

personalitate . 

 Instituțiile preuniversitare de 

învățământ, directorii adjuncți 

pentru educație 

Gh.Niculiţă, tel.2-41-63 

pe parcursul 

lunii 

Inspectoratul de 

poliție 

Activități de salubrizare 

”Școală curată” 

 Administrația instituției de 

învățământ, dirijinți. 

Gh.Niculiţă, tel.2-41-63 

pe parcursul 

lunii 

APL 

Concurs de cântece 

dedicate 

tinerilor(online) 

 Consiliul elevilor 

Gh.Niculiţă, tel.2-41-63 

 

pe parcursul 

lunii 

Școala de Arte 

Flas - mobs ”Noi 

suntem viitorul țării” 

 Directorul adjunct pentru 

educație, Consiliul elevilor 

Gh.Niculiţă, tel.2-41-63 

pe parcursul 

lunii 

APL 

Concurs  Gazeta de 

perete ”Tineretul – 

viitorul țării” ” 

 Directorul adjunct pentru 

educație, Consiliul elevilor 

Gh.Niculiţă, tel.2-41-63 

pe parcursul 

lunii 

Centrul de tineret 
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Află cine sunt Activitatea are drept scop 

cunoașterea reciprocă a 

tinerilor prin intermediul 

comunicării interpersonale. Au 

la dispoziție o fișă model în care 

se notează numele 

tânărului/tinerei care se 

caracterizează după un anumit 

domeniu. 

Căciulă Ion- profesor de educație 

pentru societate, IP LT 

“V.Coroban” 

069900195 

ioncaciula7@gmail.com 

Șaban Tatiana- managerul 

Centrului de Tineret Glodeni 

060553317 

sabantatiana@gmail.com 

14.10.21- 

18.10.21 

Centrul de 

Cultură 

Consiliul Raional 

al Tinerilor 

Glodeni 

Eu sunt în locul tău - tu 

nu esți ca mine 

Tinerii sunt aranjați în cerc, 

fiecare are la dispoziție două foi 

A4 pe care sunt conturate 

tălpile acestora. Inițial fiecare 

se află pe modelul propriu după 

care aleatoriu își schimbă locul 

și se descriu din perspectiva 

simțurilor, emoțiilor stărilor 

psihologice. Întrebarea cheie: 

„Cum este să te afli în locul 

altei persoane?” 

Căciulă Ion- profesor de educație 

pentru societate, IP LT 

“V.Coroban” 

069900195 

ioncaciula7@gmail.com 

Șaban Tatiana- managerul 

Centrului de Tineret Glodeni 

060553317 

sabantatiana@gmail.com 

 

14.10.21-

18.10.21 

Centrul de 

Cultură 

Consiliul Raional 

al Tinerilor 

Glodeni 

Dezbatere 

Cetățenia activă 

Activitatea constă în dezbaterea 

unei moțiuni în care tinerii aduc 

argumente și contraargumente 

la moțiunea propusă. Astfel se 

face trimitere la dezvoltarea 

competențelor pentru cultură 

democratică și participativă. 

Căciulă Ion- profesor de educație 

pentru societate, IP LT 

“V.Coroban” 

069900195 

ioncaciula7@gmail.com 

Șaban Tatiana- managerul 

Centrului de Tineret Glodeni 

060553317 

sabantatiana@gmail.com 

19.11.21-

25.11.21 

Centrul de 

Cultură 

Consiliul Raional 

al Tinerilor 

Glodeni 
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Vizionarea de film 

Fatherhood 

(Paternitate) 

Vizionarea de film, reprezintă 

momentul oportun de reflecție 

asupra experienței personajului 

cinematografic care se 

confruntă cu provocările vieții 

reprezentând niște lecții de 

reflecții pentru tineri. La finalul 

sesiunii tinerii discută despre 

lecțiile  învățate și fac concluzii 

la cele vizionate 

Șaban Tatiana- managerul 

Centrului de Tineret Glodeni 

060553317 

sabantatiana@gmail.com 

22.11.21 Centrul de 

Cultură 

Consiliul Raional 

al Tinerilor 

Glodeni 

Quizz 

Cunoaște-ți vârsta 

Tinerii participă la o activitate 

digitală în care-și testează 

cunoștințele despre vârsta la 

care se află. Întrebări din 

domeniul IT, film, muzică, 

societate etc. 

Floreac Alexandra- voluntar IP 

LT “V.Coroban” 

067129321 

murrrkk@gmail.com 

24.11.21 Centrul de 

Cultură 

Consiliul Raional 

al Tinerilor 

Glodeni 

Vânătoarea de comori În parcul central sunt ascunse 

câteva obiecte. Tinerii sunt 

împărțiți în trei echipe. Fiecare 

echipă are la dispoziție câte o 

hartă. Aceștia urmăresc 

itinerarul prezentat pe hartă 

pentru a descoperi comorile 

ascunse. primii care reușeșsc 

sunt considerați învingători. 

Căciulă Ion- profesor de educație 

pentru societate, IP LT 

“V.Coroban” 

069900195 

ioncaciula7@gmail.com 

Șaban Tatiana- managerul 

Centrului de Tineret Glodeni 

060553317 

sabantatiana@gmail.com 

29.11.21 Centrul de 

Cultură 

Consiliul Raional 

al Tinerilor 

Glodeni 

11. Hîncești Prevenirea 

comportamentul 

infracțional în rândul 

tinerilor 

 

Participarea a  10 beneficiari. 

Activitatea presupune 

schimbarea comportamentului 

infracţional prin conştientizarea 

de către subiectul de probaţiune 

a faptei săvârșite. 

Elena Mihaile -Consilier de 

probațiune principal , Șeful, 

Secției supraveghere și pedepse 

complementare, 

Biroul de Probațiune Hîncești 

 

12.11.2021 – 

Biblioteca Publică 

Raională Hîncești 

„ÎPS Antonie 

Plămădeală’’ 

Biblioteca Publică 

Raională Hîncești 

„ÎPS Antonie 

Plămădeală’’; 

Inspectoratul de 

Poliție Hîncești . 
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Masă rotundă: 

Dezvoltarea personală 

și adaptarea în societate  

a persoanelor tinere 

eliberate din locurile de 

detenție; 

 

Prevenirea riscul de recidivă în 

rândul participanţilor, sprijinul 

şi motivarea condamnatului în 

dezvoltarea responsabilităţii şi 

autodisciplinei privind 

identificarea consecinţelor 

acestora. 

Tatiana Tataru -Consilier de 

probațiune principal Hîncești ; 

Elena Mihaile- Consilier de 

probațiune principal, Biroul de 

probațiune Hîncești 

16.11.2021 – 

Biblioteca Publică 

Raională Hîncești 

„ÎPS Antonie 

Plămădeală’’ 

Biblioteca Publică 

Raională Hîncești 

„ÎPS Antonie 

Plămădeală’’; 

Inspectoratul de 

Poliție Hîncești . 

Campania:‘’Îmi pasă 

mă implic’’   

 

Evenimentul are drept scop 

mediatizarea   rolului tinerilor  

în viaţa comunităţii ; 

Elaborarea  diverselor articole 

despre activităţile  realizate 

împreună cu tinerii  ; 

Realizarea actelor caritabile 

prin oferirea pachetelor sociale 

persoanelor care au nevoie; 

Desfășurarea activităţilor  de 

voluntariat. 

Natalia Vătămanu specialist 

principal (în probleme de tineret 

şi sport) ; 

În parteneriat cu 

Ion Croitoru- managerul 

Instituției publice„Centrul  

Raional de Tineret Hîncești”; 

Alina Tomcișin - Șef, Centrul de 

Sănătate Prietenos Tinerilor din 

mun. Hîncești . 

10.11.2021 

Biblioteca Publică 

Raională Hîncești 

„ÎPS Antonie 

Plămădeală 

Biblioteca Publică 

Raională Hîncești 

„ÎPS Antonie 

Plămădeală’’ 

 

Concursul raional   de 

pictură : ,,Familia între 

tradiție și modernitate’’ 

 

Reprezentarea  tematicii prin  

metoda desenului .Dezvoltarea 

gustului pentru frumos. 

Implicarea tinerilor în activități  

culturale și de dezvoltare 

personală. Accentuarea 

importanței Familiei 

tradiționale. 

Natalia Vătămanu -specialist 

principal (în probleme de tineret 

şi sport) ; 

Ion Tulbu –Șef, Direcția Cultură 

și Turism 

05.11.2021 

Consiliul Raional  

Hîncești 

Direcția Cultură și 

Turism 

Ziua Internaţională  a 

Tineretului  TVC 

 

Organizarea TVC şi sporirea nr 

de tineri implicaţi din raion. 

Implicarea tinerilor în activități  

culturale și de dezvoltare 

personală. 

Natalia Vătămanu specialist 

principal (în probleme de tineret 

şi sport) ; 

Ion Croitoru- managerul 

28 .11.2021 Casa 

de Cultură 

Hîncești  sau pe 

platforma ZOOM 

( după caz,  în 

Casa de Cultură  a 

mun.Hîncești , 

Direcția Cultură și 

Turism 
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Instituției publice„Centrul  

Raional de Tineret Hîncești” ; 

Ion Tulbu , Șef, Direcția Cultură 

și Turism; 

Valeriu Vlas , Șef Casa de 

Cultură  a mun.Hîncești . 

dependență de  

starea de urgență 

în sănatatea 

publică ) 

Săptămîna națională a 

voluntariatului 

 

Promovarea voluntariatului şi  

recrutarea voluntarilor care 

asigură formarea deprinderilor 

de a face voluntariat printr-o 

conlucrare eficientă a tinerilor, 

autorităţilor publice locale, 

businessului responsabil social, 

mass-mediei locale şi naţionale, 

societăţii civile, persoanelor 

publice şi cetăţenilor în 

organizarea şi desfăşurarea 

unor activităţi sociale, de 

caritate, ecologice, de instruire. 

Natalia Vătămanu specialist 

principal (în probleme de tineret 

şi sport) ; 

Ion Croitoru- managerul 

Instituției publice„Centrul  

Raional de Tineret Hîncești” ; 

Alina Tomcișin - Șef, Centrul de 

Sănătate Prietenos Tinerilor din 

mun. Hîncești . 

08-12.11.2021 

Consiliul Raional 

Hîncești 

Instituției 

publice„Centrul  

Raional de 

Tineret Hîncești” 

 

Biblioteca Publică 

Raională Hîncești 

„ÎPS Antonie 

Plămădeală. 

 

Campania 16 zile contra 

violenței/RupeTăcerea/ 

Toleranța zero 

Informarea și aducerea 

la cunoștința tinerilor  

despre persoanele de 

încredere la care pot 

apela în caz de violență 

domestică. 

Apelează la o persoană 

de încredere, un 

Campania 16 zile contra 

violenței/RupeTăcerea/ 

Toleranța zero 

Informarea și aducerea la 

cunoștința tinerilor  despre 

persoanele de încredere la care 

pot apela în caz de violență 

domestică. 

Apelează la o persoană de 

încredere, un specialist CSPT/ 

YK sau 112. 

Voluntari YK Hîncești transmit  

mesajul pentru sensibilizare și 

conștientizare. 

Rodica Gospodinov coordonator 

de voluntari CSPT 

(video derulat în 

perioada 

campaniei 25 

noiembrie- 10 

decembrie pe 

rețele de 

socializare) 

 

26 noiembrie 

Liceul Teoretic 

YK. md , Centru 

de resurse 

Neovita 

 

CSPT Hîncești 

Tineretul și 

Sănătatea, 

Liceului Teoretic 

“Mihail 

Sadoveanu” 

 

https://www.facebook.com/hashtag/campania16zilecontraviolen%C8%9Bei?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW3_qhrPRJYNQczBC4wHVF2EVL0aTZOSZGyu2l_IUUQGN6Md9KrU_pH-Mwuafit27JIeXiO8pfNqP0Vb7bAf-HHk6lbzZWgNtTuH7oh3rrFZIVxSvTS4-3HBq4Td_TJcRpgAmKXXZWS4E-ae6RDqiQQnQNxXD1eSNhpLIF2PvdkKyB8CrTTP1oEUvtPlt5SBNo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/campania16zilecontraviolen%C8%9Bei?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW3_qhrPRJYNQczBC4wHVF2EVL0aTZOSZGyu2l_IUUQGN6Md9KrU_pH-Mwuafit27JIeXiO8pfNqP0Vb7bAf-HHk6lbzZWgNtTuH7oh3rrFZIVxSvTS4-3HBq4Td_TJcRpgAmKXXZWS4E-ae6RDqiQQnQNxXD1eSNhpLIF2PvdkKyB8CrTTP1oEUvtPlt5SBNo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/rupet%C4%83cerea?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW3_qhrPRJYNQczBC4wHVF2EVL0aTZOSZGyu2l_IUUQGN6Md9KrU_pH-Mwuafit27JIeXiO8pfNqP0Vb7bAf-HHk6lbzZWgNtTuH7oh3rrFZIVxSvTS4-3HBq4Td_TJcRpgAmKXXZWS4E-ae6RDqiQQnQNxXD1eSNhpLIF2PvdkKyB8CrTTP1oEUvtPlt5SBNo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/campania16zilecontraviolen%C8%9Bei?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW3_qhrPRJYNQczBC4wHVF2EVL0aTZOSZGyu2l_IUUQGN6Md9KrU_pH-Mwuafit27JIeXiO8pfNqP0Vb7bAf-HHk6lbzZWgNtTuH7oh3rrFZIVxSvTS4-3HBq4Td_TJcRpgAmKXXZWS4E-ae6RDqiQQnQNxXD1eSNhpLIF2PvdkKyB8CrTTP1oEUvtPlt5SBNo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/campania16zilecontraviolen%C8%9Bei?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW3_qhrPRJYNQczBC4wHVF2EVL0aTZOSZGyu2l_IUUQGN6Md9KrU_pH-Mwuafit27JIeXiO8pfNqP0Vb7bAf-HHk6lbzZWgNtTuH7oh3rrFZIVxSvTS4-3HBq4Td_TJcRpgAmKXXZWS4E-ae6RDqiQQnQNxXD1eSNhpLIF2PvdkKyB8CrTTP1oEUvtPlt5SBNo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/rupet%C4%83cerea?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW3_qhrPRJYNQczBC4wHVF2EVL0aTZOSZGyu2l_IUUQGN6Md9KrU_pH-Mwuafit27JIeXiO8pfNqP0Vb7bAf-HHk6lbzZWgNtTuH7oh3rrFZIVxSvTS4-3HBq4Td_TJcRpgAmKXXZWS4E-ae6RDqiQQnQNxXD1eSNhpLIF2PvdkKyB8CrTTP1oEUvtPlt5SBNo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cspt?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW3_qhrPRJYNQczBC4wHVF2EVL0aTZOSZGyu2l_IUUQGN6Md9KrU_pH-Mwuafit27JIeXiO8pfNqP0Vb7bAf-HHk6lbzZWgNtTuH7oh3rrFZIVxSvTS4-3HBq4Td_TJcRpgAmKXXZWS4E-ae6RDqiQQnQNxXD1eSNhpLIF2PvdkKyB8CrTTP1oEUvtPlt5SBNo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/yk?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW3_qhrPRJYNQczBC4wHVF2EVL0aTZOSZGyu2l_IUUQGN6Md9KrU_pH-Mwuafit27JIeXiO8pfNqP0Vb7bAf-HHk6lbzZWgNtTuH7oh3rrFZIVxSvTS4-3HBq4Td_TJcRpgAmKXXZWS4E-ae6RDqiQQnQNxXD1eSNhpLIF2PvdkKyB8CrTTP1oEUvtPlt5SBNo&__tn__=*NK-R
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specialist CSPT/ YK 

sau 112. 

Masă rotundă --

Efectelor grave pe care 

le are violenţa asupra 

femeii în mod special, 

precum şi asupra 

familiei şi societăţii în 

general. 

Sensibilizarea grupului 

despre violenţa bazată 

pe gen ca încălcare a 

drepturilor omului; 

Promovarea mesajelor 

de toleranţă zero faţă de 

violenţa faţă de femei şi 

violența în familie; 

Informarea grupului 

țintă cu privire la 

legislația din domeniu, 

mecanismele de 

soluționare a cazurilor 

de violență în familie, 

precum și serviciile 

disponibile la nivel 

național; 

Masă rotundă --Efectelor grave 

pe care le are violenţa asupra 

femeii în mod special, precum 

şi asupra familiei şi societăţii în 

general. 

Sensibilizarea grupului despre 

violenţa bazată pe gen ca 

încălcare a drepturilor omului; 

Promovarea mesajelor de 

toleranţă zero faţă de violenţa 

faţă de femei şi violența în 

familie; Informarea grupului 

țintă cu privire la legislația din 

domeniu, mecanismele de 

soluționare a cazurilor de 

violență în familie, precum și 

serviciile disponibile la nivel 

național; 

“Mihail 

Sadoveanu” 

 

Training - Prevenirea şi 

combaterea 

fenomenului violenţei 

în familiei 

Training - Prevenirea şi 

combaterea fenomenului 

violenţei în familiei 

Alina Tomcișin-  Psiholog 

consultant: 

Olesea Roșca -Psiholog 

consultant 

30 noiembrie, 

Centrul de 

Plasament 

Brăndușa 

CSPT Hîncești 

Tineretul și 

Sănătatea, Centrul 

https://www.facebook.com/hashtag/cspt?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW3_qhrPRJYNQczBC4wHVF2EVL0aTZOSZGyu2l_IUUQGN6Md9KrU_pH-Mwuafit27JIeXiO8pfNqP0Vb7bAf-HHk6lbzZWgNtTuH7oh3rrFZIVxSvTS4-3HBq4Td_TJcRpgAmKXXZWS4E-ae6RDqiQQnQNxXD1eSNhpLIF2PvdkKyB8CrTTP1oEUvtPlt5SBNo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/yk?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW3_qhrPRJYNQczBC4wHVF2EVL0aTZOSZGyu2l_IUUQGN6Md9KrU_pH-Mwuafit27JIeXiO8pfNqP0Vb7bAf-HHk6lbzZWgNtTuH7oh3rrFZIVxSvTS4-3HBq4Td_TJcRpgAmKXXZWS4E-ae6RDqiQQnQNxXD1eSNhpLIF2PvdkKyB8CrTTP1oEUvtPlt5SBNo&__tn__=*NK-R
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Informarea şi 

sensibilizarea 

publicului cu privire la 

fenomenul violenţei 

împotriva femeilor şi 

evidenţierea efectelor 

grave pe care le are 

violenţa asupra femeii 

în mod special, precum 

şi asupra familiei şi 

societăţii în general. 

Sensibilizarea grupului 

despre violenţa bazată 

pe gen ca încălcare a 

drepturilor omului; 

Promovarea mesajelor 

de toleranţă zero faţă de 

violenţa faţă de femei şi 

violența în familie; 

Informarea cu privire la 

legislația din domeniu, 

mecanismele de 

soluționare a cazurilor 

de violență în familie, 

precum și serviciile 

disponibile la nivel 

național. 

Informarea şi sensibilizarea 

publicului cu privire la 

fenomenul violenţei împotriva 

femeilor şi evidenţierea 

efectelor grave pe care le are 

violenţa asupra femeii în mod 

special, precum şi asupra 

familiei şi societăţii în general. 

Sensibilizarea grupului despre 

violenţa bazată pe gen ca 

încălcare a drepturilor omului; 

Promovarea mesajelor de 

toleranţă zero faţă de violenţa 

faţă de femei şi violența în 

familie; Informarea cu privire 

la legislația din domeniu, 

mecanismele de soluționare a 

cazurilor de violență în familie, 

precum și serviciile disponibile 

la nivel național. 

 

de Plasament 

Brăndușa 

 

Training- Efectele de 

scurta și de lungă durată 

ale violenței asupra 

femeiei 

Informarea cu privire la 

legislația din domeniu, 

mecanismele de soluționare a 

cazurilor de violență în familie, 

Voluntarii CSPT Tineretul și 

Sanatatea,  Școala Profesională 

Hîncești 

10 noiembrie 

Școala 

Profesională 

Hîncești 

CSPT Hîncești 

Tineretul și 

Sănătatea, Școala 
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precum și serviciile disponibile 

la nivel național. 

Profesională 

Hîncești 

Training: ,,Cariera mea   

de vis ’’ 

 

 

Instruiri  în domeniul  activității 

profesionale  și  ghidare în 

carieră  încă de pe băncile școlii 

a elevilor și tinerilor care încă 

își fac studiile, sau sunt în 

căutarea unui job . 

 

Ion Croitoru- managerul 

Instituției publice„Centrul  

Raional de Tineret Hîncești” ; 

Agenția Ocupării Forței de 

Muncă Hîncești 

(AOFM) 

Centrul de Sănătate Prietenos 

Tinerilor    Hîncești(CSPT) 

11.11.2021 

Biblioteca Publică 

Raională Hîncești 

„ÎPS Antonie 

Plămădeală. 

Biblioteca Publică 

Raională Hîncești 

„ÎPS Antonie 

Plămădeală. 

(CSPT) 

Acte caritabile 

,, Dăruiește pentru un 

zîmbet’’ 

 

Oferirea unui zîmbet  prin   

dăruirea cadourilor  la Centrul  

de Plasament Temporar 

,,Brăndușa ’’ 

Ion Croitoru- managerul 

Instituției publice„Centrul  

Raional de Tineret Hîncești” ; 

 

12.11.2021 

Centrul  de 

Plasament 

Temporar 

,,Brăndușa ’’ 

Radio Pro Mingir 

Curierul de 

Hîncești 

Regional.md 

Dezbateri publice : 

Implicarea civică a 

tinerilor  pentru o 

schimbare socială 

 

Informarea , dezbaterea 

problemelor cu care se 

confruntă tinerii la momentul 

cînd trebuie sa se implice civic 

și nu o fac din considerentul că 

nu au încredere în diferite 

structuri sociale . 

Ion Croitoru- managerul 

Instituției publice„Centrul  

Raional de Tineret Hîncești” ; 

 

23.11.2021 

Instituția 

publică„Centrul  

Raional de 

Tineret Hîncești” 

; 

Autoritățile 

publice locale de 

nivelul (I-II) 

Citește împreună cu 

Instituția publică 

„Centrul  Raional de 

Tineret Hîncești” ; 

Cititul, o activitate 

plăcută, ușoară, 

instructivă. Prin 

intermediul cărților 

Citește împreună cu Instituția 

publică „Centrul  Raional de 

Tineret Hîncești” ; 

Cititul, o activitate plăcută, 

ușoară, instructivă. Prin 

intermediul cărților călătorim, 

reușim să ne imaginăm diverse 

locuri și oameni, ne amuzăm 

Ion Croitoru- managerul 

Instituției publice„Centrul  

Raional de Tineret Hîncești” ; 

Biblioteca Publică Raională 

Hîncești „ÎPS Antonie 

Plămădeală. 

 

26.11.2021 

Biblioteca Publică 

Raională Hîncești 

„ÎPS Antonie 

Plămădeală. 

(CSPT) 

Biblioteca Publică 

Raională Hîncești 

„ÎPS Antonie 

Plămădeală. 

(CSPT) 
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călătorim, reușim să ne 

imaginăm diverse locuri 

și oameni, ne amuzăm 

alături de personaje 

haioase, învățăm lucruri 

noi, legăm prietenii. 

Cărțile sunt cele care ne 

poartă prin lumi pe care 

le-au imaginat scriitorii, 

prin locuri în care poate 

cândva vom ajunge, dar 

poate cel mai important, 

ne ajută să ne dezvoltăm 

armonios. 

alături de personaje haioase, 

învățăm lucruri noi, legăm 

prietenii. Cărțile sunt cele care 

ne poartă prin lumi pe care le-

au imaginat scriitorii, prin 

locuri în care poate cândva vom 

ajunge, dar poate cel mai 

important, ne ajută să ne 

dezvoltăm armonios. 

Instituțiile de 

învățămînt din 

r.Hîncești 

12. Ialoveni Clubul tinerilor lideri 

comunitari din 

localitățile raionului 

Ialoveni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vor participa 24 de grupuri de 

iniţiativă civică şi consilii 

locale de tineret din 15 localităţi 

ale raionului, care vor prezenta 

rezultatele preliminare ale 

proiectelor ce se 

implementează în perioada 

octombrie – decembrie 2021, în 

cadrul Rundei a XXIII-a de 

Granturi Mici a Programului 

raional ,,Fondul pentru Tineri 

Ialoveni”. 

Victor Pletosu, specialist 

principal, Consiliul Raional 

Ialoveni, 068230922; 

victor.pletosu@gmail.com 

Sergiu Gurău, director executiv, 

Asociaţia Obştească ,,Eco-

Răzeni”, 

079641243, 

sergiu.gurau@gmail.com 

 

 

13 noiembrie 

2021, ora 14:00, 

sala mare de 

şedinţe, Consiliul 

Raional Ialoveni 

 

 

 

 

Consiliul Raional 

Ialoveni, 

Asociaţia 

Obştească ,,Eco-

Răzeni”, Fundaţia 

Est-Europeană 

din Moldova, 

echipa 

Programului 

,,Fondul pentru 

Tineri Ialoveni”. 

Forumul Raional al 

Tinerilor Antreprenori, 

Ediția II 

 

 

 

Vor participa tineri 

antreprenori, precum și cele 4 

echipe finaliste ale Concursului 

ideilor de afaceri pentru tinerii 

din localitățile raionului, Ediția 

a II-a, 2020, care vor prezenta 

Victor Pletosu, specialist 

principal, Consiliul Raional 

Ialoveni, 068230922; 

victor.pletosu@gmail.com 

 

18 noiembrie 

2021, ora 15:00, 

Centrul de 

Sprijinire a 

Mediului de 

Afaceri 

Consiliul Raional 

Ialoveni, 

Asociaţia 

Obştească ,,Eco-

Răzeni”, Fundaţia 

Est-Europeană 

mailto:victor.pletosu@gmail.com
mailto:sergiu.gurau@gmail.com
mailto:victor.pletosu@gmail.com
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rezultalele planurilor de afaceri 

realizate în perioada 2020-

2021. De asemenea, își vor 

prezenta planurile de afaceri 

finaliștii Rundei a III-a de 

granturi pentru tinerii 

antreprenori, lansată în 

octombrie 2021. 

Sergiu Gurău, director executiv, 

Asociaţia Obştească ,,Eco-

Răzeni”, 

079641243, 

sergiu.gurau@gmail.com 

 

 

 

 

 

Transfrontaliere – 

Training, 

Expoziții și 

Simpozioane, loc 

pitoresc în 

Pădurea Ruseștii 

Noi 

din Moldova, 

echipa 

Programului 

raional ,,Fondul 

de Susținere a 

Antreprenoriatulu

i pentru Tineri 

Ialoveni”. 

Atelier de instruire 

“Integrarea aspectelor 

de gen în activitățile cu 

tinerii” 

 

 

 

 

 

 

Vor participa tineri membri ai 

grupurilor de inițiativă și 

Consiliilor Locale ale Tinerilor 

din localitățile raionului 

Ialoveni. Participanții vor fi 

familiarizați cu metode de 

identificarea inegalităților 

relevante de gen specifice 

domeniului tineret, posibile 

soluții și acțiuni de întreprins. 

Sergiu Gurău, director executiv, 

Asociaţia Obştească ,,Eco-

Răzeni”, 

079641243, 

sergiu.gurau@gmail.com 

 

 

 

 

 

14 noiembrie 

2021, ora 11:00, 

Consiliul raional 

Ialoveni 

 

 

 

 

 

 

Consiliul Raional 

Ialoveni, 

Asociaţia 

Obştească ,,Eco-

Răzeni” 

 

 

 

Flashmob cu genericul: 

„Spune NU bullying-

ului” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vor participa minim 10 

voluntari ai Youth Klinic 

,,Avante”, Ialoveni, partenerii, 

polițiștii, membrii Consiliului 

local al tinerilor Ialoveni. 

Obiectivul activității este de a 

sensibiliza comunitatea despre 

necesitatea prevenirii, 

combaterii și intervenției în 

cazurile de  bullying și 

Lilia Dunai, șef, Centrul de 

Sănătate Prietenos Tinerilor 

,,Avante”, Ialoveni, 068923842, 

dunai.lilia.dlp@gmail.com, 

echipa de tineri: Iovu Daniel, 

Vasilița Marcela, Alexandra 

Bălănuța, Donica Daniela și 

grupul de voluntari ai Youth 

Klinic ,,Avante” 

 

15 noiembrie 

2021, ora 15:00, 

Piața Unirii, or. 

Ialoveni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul Raional 

Ialoveni, 

Asociaţia 

Obştească ,,Eco-

Răzeni”, echipa 

Programului 

raional ,,Fondul  

pentru Tineri 

Ialoveni”, 

IMSP Centrul de 

Sănătate Ialoveni, 

mailto:sergiu.gurau@gmail.com
mailto:sergiu.gurau@gmail.com
mailto:dunai.lilia.dlp@gmail.com
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cyberbullying,  asigurând un 

mediu sigur pentru fiecare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectoratul de 

poliție Ialoveni, 

Consiliul Local al 

Tinerilor Ialoveni 

Masă rotundă „Viitorul 

începe cu tine” pentru 

tinerii din satul Puhoi 

 

 

 

 

 

 

 

La activitate vor participa 20 de 

tineri din satul Puhoi, care vor 

identifica problemele cu care se 

confruntă în timpul pandemiei 

și vor genera soluții creative. Se 

va elabora un plan de acțiuni 

privind petrecerea plăcută și 

utilă a timpului liber al tinerilor. 

 

Timotin Valentina, bibliotecar, 

068962298, 

puhoibp@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

17 noiembrie 

2021, ora 15:00 

Biblioteca Publică 

Puhoi 

 

 

 

 

 

 

 

Liceul Teoretic 

„Gheorghe 

Palade” Puhoi, 

Primăria satului 

Puhoi, 

echipa 

Programului 

raional ,,Fondul  

pentru Tineri 

Ialoveni” 

Difuzare de film pentru 

tinerii din comuna 

Zîmbreni 

 

 

 

 

 

 

La evenimentul vor participa 30 

de tineri din comuna Zîmbreni 

implicați în proiectarea unui 

film. Va fi organizată o 

competiție de jocuri de 

societate, după care  va fi 

difuzat un film. Activitatea va 

culmina cu o serată dansantă. 

Pînzaru Alexandra, bibliotecar, 

Biblioteca Publică Zîmbreni 

069727215 

PinzaruAlexandra12@gmail.co

m 

 

 

 

 

19 noiembrie 

2021, 

ora 17:00 

Biblioteca Publică 

Zîmbreni 

 

 

 

 

Biblioteca Publică 

Zîmbreni , 

Consiliul local al 

tinerilor 

Zîmbreni, echipa 

Programului 

,,Fondul  pentru 

Tineri Ialoveni” 

Ziua literară pentru 

adolescenții și tinerii din 

satul Ulmu 

 

 

 

Evenimentul este organizat de 

grupului de inițiativă ,,Pro 

Cultura” din s. Ulmu. Vor 

participa circa 20 de copii și 

adolescenți din satul Ulmu la un 

eveniment dedicat totalmente 

Jumir Alina, elevă, lider al 

grupului de inițiativă ,,Pro 

Cultura”, 061160481, 

alinajumir.01@gmail.com 

Guțu Victoria, 

profesoară,  mentor al grupului 

de inițiativă ,,Pro Cultura”, 

13 noiembrie 

2021, ora 10.00, 

Gimnaziul „Mihai 

Eminescu” din 

satul Ulmu 

 

Consiliul Raional 

Ialoveni, 

Asociaţia 

Obştească ,,Eco-

Răzeni”, echipa 

Programului 

mailto:puhoibp@gmail.com
mailto:PinzaruAlexandra12@gmail.com
mailto:PinzaruAlexandra12@gmail.com
mailto:alinajumir.01@gmail.com
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literaturii române. În cadrul 

acestuia, tinerii vor  avea ocazia 

de a se familiariza cu 

experiențele și opiniile a patru 

scriitori din raionul Ialoveni – 

oaspeți ai evenimentului. 

 

 

068235490, 

victoriagutu31@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Fondul pentru 

Tineri Ialoveni”, 

Gimnaziul „Mihai 

Eminescu”, 

Ulmu; Asociația 

Părinților și 

Pedagogilor 

Trainingul ,,Ghidarea în 

carieră” pentru tinerii 

din orașul Ialoveni 

 

 

 

 

 

 

În calitate de expert la training 

va fi doamna Larisa Cepoi, 

femeie de afaceri din Republica 

Moldova. În cadrul trainingului 

tinerii din orașul laloveni vor fi 

instruiți referitor la ghidarea în 

carieră, life coaching, business 

și administrarea afacerii. 

Scopul acestui atelier este de a 

ajuta tinerii să se determine mai 

ușor în ce sferă profesională vor 

să activeze în viitor. 

Beneficiarii acestei activități 

sunt atât membrii consiliului 

local de tineret Ialoveni, cât și 

alți tineri doritori de a participa 

la eveniment. Trainigul va 

cuprinde și o sesiune de 

întrebări și răspunsuri între 

trainer și participanți. 

Corcodel Alina, 

elevă la Liceul Teoretic ,,Andrei 

Vartic”, Ialoveni, 

membră a Consiliului Local de 

Tineret Ialoveni, 

068226970 

alina.corcodel06@gmail.com 

 

 

 

 

20 noiembrie 

2021, online, 

pe Platforma 

Zoom 

 

 

 

 

 

 

Primăria orașului 

Ialoveni, echipa 

Programului 

raional ,,Fondul  

pentru Tineri 

Ialoveni” 

 

 

 

mailto:victoriagutu31@gmail.com
mailto:alina.corcodel06@gmail.com
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Concursul ,,50 de tineri 

ialoveneni au zis !” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cadrul concursului vor 

participa echipe alcătuite din 4 

tineri, care vor primi întrebări 

din diferite domenii, dar, 

răspunsul cărora este bazat pe 

un sondaj realizat în or. 

Ialoveni de către echipa 

Consiliului local al tinerilor 

Ialoveni. Competiția  se va 

desfășura în 4 runde, la sfârșitul 

fiecărei runde echipa care 

acumulează cele mai puține 

puncte este eliminată. 

Cazanir Iana, coordonator 

departament proiecte în cadrul 

Consiliului local de tineret 

Ialoveni, 

068408702, 

cazaniriana@gmail.com 

 

 

 

 

 

7 noiembrie 2021, 

ora 12:00, Casa 

Raională de 

Cultură ,,Andrei 

Ungureanu”, 

Ialoveni 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Raională de 

Cultură ,,Andrei 

Ungureanu”, 

echipa 

Programului 

raional ,,Fondul  

pentru Tineri 

Ialoveni” 

 

 

Youth Quiz pentru 

tinerii din comuna 

Mileștii Mici 

 

 

 

Activitatea este organizată de 

consiliul elevilor din liceu. Vor 

fi implicați tineri cu vârste 

cuprinse între 14 – 18 ani din 

localitatea Mileștii Mici, care 

vor participa la un joc interactiv 

ce va include un set de întrebări 

despre tineri și implicarea lor în 

activități de voluntariat și de 

dezvoltare comunitară. 

Bivol Cătălina, elevă în clasa a X-

a, L. T. ,,Mihail Bârcă”, 

068362785, 

catalinabivol1@gmail.com, 

Cruceresco Gabriela, elevă în 

clasa a X – a, L. T. ,,Mihail 

Bârcă”, 068982652, 

gabriela.cruceresco@gmail.com 

 

 

12 noiembrie 

2021, ora 13:30, 

L. T. ,, Mihail 

Bârcă”, c. Mileștii 

Mici, în Clasa 

Viitorului. 

L. T. ,, Mihail 

Bârcă”, c. Mileștii 

Mici, 

Primăria comunei 

Mileștii Mici, 

echipa 

Programului 

raional ,,Fondul  

pentru Tineri 

Ialoveni” 

Dezbatere ,,Online vs 

offline” pentru tinerii 

din satul Sociteni 

 

 

 

 

Activitatea este organizată de 

Clubul tinerilor intelectuali și 

Consiliul local al tinerilor 

Sociteni. Vor participa tinerii 

interesați de a discuta despre 

efectele învățământului online 

și offline. Va fi o dezbatere în 

Moldovanu Alexandra, 

mentor, Consiliul local de tineret 

Sociteni, 

060238193, 

sandasanda2018@mail.ru 

 

 

 

13 noiembrie 

2021, ora 15:00, 

Casa Voluntarilor 

din sediul 

Primăriei satului 

Sociteni 

 

 

Gimnaziul 

Sociteni,  echipa 

Programului 

raional ,,Fondul  

pentru Tineri 

Ialoveni” 

mailto:cazaniriana@gmail.com
mailto:catalinabivol1@gmail.com
mailto:gabriela.cruceresco@gmail.com
mailto:sandasanda2018@mail.ru
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care tinerii participanți își vor 

dezvolta abilitățile de 

comunicare și argumentare. 

 

 

 

 

 

 

 

Masă rotundă „Școala 

altfel” pentru tineretul 

studios din satul Văsieni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masa rotundă „Școala altfel” 

este un eveniment de 

deschidere a Clubului de șah, la 

începutul lunii noiembrie 2021, 

cu participarea elevilor, a 

administraţiei liceului şi cadrele 

didactice pentru a discuta 

despre rolul şi contribuţia 

jocului de șah la dezvoltarea 

gândirii logice și strategice a 

elevilor. Facilitatorul mesei 

rotunde va fi doamna Tatiana 

Castrașan – premiantă la 

concursurile raionale și 

naționale la jocul de șah, care 

va face și o prezentare a acestui 

joc. 

Plotnicov Cristina, președinte, 

Consiliul elevilor din Liceul 

Teoretic ,,Dimitrie Cantemir”, 

Văsieni, 062107336, 

cristinaplotnicov@gmail.com 

Nani Madina, membru, Consiliul 

elevilor din Liceul Teoretic 

,,Dimitrie Cantemir”, Văsieni, 

061194063, 

nimadina13@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Prima săptămână 

lunii noiembrie 

2021, în Liceul 

Teoretic 

,,Dimitrie 

Cantemir”, 

Văsieni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceul Teoretic 

,,Dimitrie 

Cantemir”, 

Văsieni; 

echipa 

Programului 

raional ,,Fondul  

pentru Tineri 

Ialoveni”, 

formatorul 

Tatiana Castrașan 

– premiantă la 

concursurile 

raionale și 

naționale la jocul 

de șah. 

,,Village Quest” pentru 

tinerii din comuna 

Țipala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Această activitate presupune 

alegerea unei locații din c. 

Țipala legată printr-un traseu. 

Vor fi formate 6 echipe din 

maxim 3 persoane, ce vor trebui 

să parcurgă conform traseului 

fiecare locație, unde vor trebui 

să îndeplinească unele 

provocări interactive pregătite 

de voluntarii consiliului local 

de tineret Țipala. Tinerii vor fi 

antrenați în unele încercări, 

Ciobanu Iuliana, membră în 

Consiliul local al tinerilor Țipala, 

060040944 

iulianaciobanu879@gmail.com, 

Dina Gamarț, voluntar, Consiliul 

local al Tinerilor Țipala, 

060520618 

gamartdina@gmail.com 

 

 

 

 

 

13 noiembrie 

2021, 

comuna Țipala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primăria comunei 

Țipala, 

echipa 

Programului 

raional ,,Fondul  

pentru Tineri 

Ialoveni”, 
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unde vor trebui să dea dovadă 

de spirit civic, rezistenţă, 

agerime, dar şi determinarea 

de-a ajunge până la finiș. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Training cu genericul: 

„Cel mai înalt rezultat al 

educației este 

toleranța’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelierul este organizat de 

grupul de elevi ai clasei a IX-a 

din Liceul Teoretic ,,Aurel 

David”, Bardar, împreună cu 

consiliul elevilor și cadrele 

didactice din liceu pentru a 

promova egalitatea şi adaptarea 

copiilor cu cerinţe educaţionale 

speciale, care vor fi ajutați să se 

simtă confortabil la școală, într-

un spațiu destinat desfăşurării 

activităţilor interactive şi 

educaţionale. 

Plugaru Diana, liderul grupului 

de inițiativă, 068055546, 

diacleopatra@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

29 noiembrie 

2021, ora 14:00, 

Liceul Teoretic 

,,Aurel David”, 

Bardar 

 

 

 

 

 

 

 

Liceul Teoretic 

,,Aurel David”, 

Bardar, echipa 

Programului 

raional ,,Fondul  

pentru Tineri 

Ialoveni” 

 

 

 

 

Concursul tinerilor 

artiști plastici: ,,Cel mai 

bun design pentru sediul 

Consiliului local de 

tineret Țipala” 

 

 

 

 

Activitatea constă în realizarea 

unui design specific consiliului 

local de tineret, într-un format 

electronic, care ar putea fi redat 

mai târziu pe peretele din sediul 

consiliului tinerilor. 

Participanții vor da frâu liber 

imaginației ca să creeze diferite 

asociații artistice în raport cu 

consiliul de tineret pentru a 

schița/ilustra o emblemă 

specifică.  Concursul va 

presupune înregistrarea online a 

Dima Nicoleta, membră, 

Consiliul local de tineret Țipala, 

079872472, 

nicoletadima22@icloud.com 

 

 

 

 

 

15.11.2021-

30.11.2021, 

comuna Țipala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primăria comunei 

Țipala, 

echipa 

Programului 

raional ,,Fondul  

pentru Tineri 

Ialoveni” 
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participanților,  după care 

creațiile vor fi apreciate după 

mai multe criterii precum ar fi: 

originalitatea, creativitatea, 

etc.  Cel mai bun design va fi 

apreciat cu un premiu bănesc și 

diplomă de merit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizarea unei 

excursii la uzina de 

reciclare ,,ABS 

Recycling” pentru 

membrii Consiliului 

local al tinerilor Ruseștii 

Noi 

 

 

 

 

În cadrul excursiei la la uzina de 

reciclare ,,ABS Recycling” vor 

participa membrii Consiliului 

local al tinerilor Ruseștii Noi, 

precum și tineri voluntari, 

pentru a cunoaște procesul de 

selectare, sortare și reciclare și 

impactul negativ al plasticului 

pentru mediul în care trăim, ca 

ulterior să fie încheiat un acord 

de parteneriat. 

Merlă Mădălina, membră 

Consiliul local al tinerilor 

Ruseștii Noi, 060141019, 

merla.madalina123@gmail.com 

 

10 noiembrie 

2021, 

Uzina de reciclare 

,,ABS Recycling” 

din mun. Chișinău 

Primăria comunei 

Ruseștii Noi, 

Uzina de reciclare 

,,ABS 

Recycling”, 

echipa 

Programului 

raional ,,Fondul  

pentru Tineri 

Ialoveni” 

Ateliere de instruire 

pentru tinerii din satul 

Pojăreni, la tematica: 

„Inițiere în 

antreprenoriat și 

administrarea 

afacerilor” 

 

 

 

Atelierele de instruire în 

domeniul educației financiare, 

marketing și antreprenoriatul 

pentru tineri sunt organizate de 

grupul de inițiativă al tinerilor 

din satul Pojăreni. Vor participa 

30 de tineri instruiți de doamna 

expert Angela Sobol. 

 

Postică Doina, liderul grupului 

de inițiativă, 079813525, 

tineripojareni@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Noiembrie 2021, 

satul Pojăreni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Școala Primară 

Pojăreni, ,,Art-

ProEco” SRL, 

echipa 

Programului 

raional ,,Fondul  

pentru Tineri 

Ialoveni” 

mailto:merla.madalina123@gmail.com
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Acțiune de salubrizare 

și amenajare a terenului 

adiacent Gimnaziului 

Gangura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea este organizată de 

grupul de inițiativă civică al 

tinerilor ,,Visătorii” din 

comuna Gangura. Tinerii și-au 

propus ca terenul unde-și petrec 

elevii gimnaziului timpul liber, 

să-l transforme într-un teren de 

joacă atractiv, care ar contribui 

la fortificarea sănătății, la 

dezvoltarea gustului estetic și 

le-ar permite să petreacă 

anumite ore, activități în aer 

liber, stimulându-le, 

concomitent sentimentul de 

mândrie pentru școala în care-și 

fac studiile și pentru satul natal. 

Dărănuță Igor, liderul grupului 

de inițiativă, 069290646, 

igordaranuta14@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 noiembrie 

2021, ora 14:00, 

Gimnaziul 

Gangura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnaziul 

Gangura, 

Primăria comunei 

Gangura, echipa 

Programului 

raional ,,Fondul  

pentru Tineri 

Ialoveni” 

 

 

 

 

 

 

 

Schimb de bune practici 

și experiențe între 

consiliile locale de 

tineret Văsieni și 

Molești 

 

 

 

 

 

 

Activitatea este organizată de 

Consiliul local de tineret 

Văsieni pentru consolidarea 

echipei de tineri consilieri, 

pentru prezentarea noului sediu 

al Consiliului local de tineret 

Văsieni, pentru a efectua o 

analiză SWOT, un schimb de 

idei și opinii referitor la buna 

funcționare a consiliilor de 

tineret. 

Grigoraș Ecaterina, lider, 

Consiliul local de tineret Văsieni, 

060928699, 

catiusagrigoras23@gmail.com 

 

 

 

 

27 noiembrie 

2021, ora 15:00, 

Casa de Cultură 

Văsieni 

 

 

 

 

 

Primăria satului 

Văsieni, echipa 

Programului 

raional ,,Fondul  

pentru Tineri 

Ialoveni” 
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Atelierele de instruire a 

fetelor din comuna 

Răzeni privind modul 

de utilizare a mașinii de 

brodat 

 

 

 

 

 

 

 

Atelierele sunt organizate de 

grupul de inițiativă al tinerelor 

,,Scânteia” din comuna Răzeni, 

care vor instrui 12 fete, membre 

ale cercului de croitorie, despre 

coaserea și brodarea huselor 

pentru perne, personalizarea 

articolelor vestimentare, 

precum și alegerea broderiei în 

concordanță cu tradițiile 

poporului nostru. 

Groian Mihaela, liderul grupului 

de inițiativă, 068229016, 

groianmihaela65@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

08 – 14 noiembrie 

2021, sat. Răzeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primăria comunei 

Răzeni, Căminul 

cultural “Ion 

Inculeț”, Răzeni;  

echipa 

Programului 

raional ,,Fondul  

pentru Tineri 

Ialoveni” 

 

 

Atelier de instruire și 

consolidare a echipei 

Consiliului local al 

tinerilor Molești 

Atelierul este organizat de 

Consiliul local al tinerilor 

Molești pentru ca prin jocurile 

interactive echipa de tineri 

consilieri și voluntari să devină 

mai unită, pentru o bună 

funcționare și dezvoltare a 

consiliului local de tineret în 

viitor. 

Cujba Lena, lider, Consiliul local 

al tinerilor Molești, 067428464, 

lena.llcujba@gmail.com 

 

07 noiembrie 

2021, ora 12:00, 

Liceul Teoretic 

Molești 

Liceul Teoretic 

Molești, echipa 

Programului 

raional ,,Fondul  

pentru Tineri 

Ialoveni” 
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Flashmob cu genericul: 

„Spune NU bullying-

ului” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea este organizată de 

grupul de inițiativă civică ,,Pro 

Viitor” din c. Răzeni, la care 

vor participa tinerii care 

frecventează cercul ,,Școala de 

sănătate” și cercul de dans din 

Liceul Teoretic ,,Ion Pelivan”, 

Răzeni. Participanții, în ritm de 

dans, timp de 10 minute vor 

sensibiliza elevii, profesorii și 

comunitatea privind importanța 

sportului în sănătatea și 

dezvoltarea tinerei generații 

Nadejda Beregoi, mentorul 

grupului de inițiativă, profesor, 

Liceul Teoretic ,,Ion Pelivan”, 

comuna Răzeni, 078458161, 

beregoinadejda@gmai.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 noiembrie 

2021, ora 14:00, 

scuarul Liceului 

Teoretic ,,Ion 

Pelivan”, comuna 

Răzeni 

 

 

 

 

 

Primăria comunei 

Răzeni, A. O. 

,,Liceum”, Liceul 

Teoretic ,,Ion 

Pelivan”, Răzeni, 

echipa 

Programului 

raional ,,Fondul  

pentru Tineri 

Ialoveni” 

 

 

13. Nisporeni Quiz de dezvoltare 

personală pentru tineri 

Prin intermediul Quiz-ului, care 

este un test / joc intelectual, 

tinerii vor putea să își verifice 

bagajul de cunoștințe generale, 

răspunzând la întrebările și 

provocările adresate, totodată 

vor căpăta cunoștințe noi din 

cultura generală (istorie, 

geografie, literatură, 

cinematografie, etc.). 

Tinerii clasați pe primele trei 

locuri vor fi premiați. 

Pîrlici Mariana, specialist în 

lucru de tineret, IP Centrul 

Raional de Tineret Nisporeni, 

069443783, besleagam@mail.ru 

 

02 noiembrie 

2021, 

IP Centrul 

Raional de 

Tineret Nisporeni 

Instituțiile de 

învățământ din 

raion 

Training / atelier practic 

,,Public speeking” 

 

Vorbitul în public este un 

exercițiu dificil sau imposibil 

pentru mulți tineri. Prin 

intermediul acestei activități 

tinerii vor realiza ce este 

Pîrlici Mariana, specialist în 

lucru de tineret, IP Centrul 

Raional de Tineret Nisporeni, 

069443783, besleagam@mail.ru 

09 noiembrie 

2021, 

Instituțiile de 

învățământ din 

raion 

mailto:beregoinadejda@gmai.com
mailto:besleagam@mail.ru
mailto:besleagam@mail.ru
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abilitatea de a vorbi în public, 

vor cunoaște unele tehnici de a 

depăși teama de a vorbi în fața 

unui public, vor primi 

informații de bază necesare 

pregătirii si sustinerii unui 

discurs în fața unui public. 

 IP Centrul 

Raional de 

Tineret Nisporeni 

Masă rotundă ,,Egalitate 

de gen. Fără stereotipuri 

și prejudecăți!” 

Activitatea se axează pe 

educația pentru egalitate de 

gen: studierea stereotipurilor și 

atitudinilor legate de gen, 

discuții legate de experiențele 

proprii ale tinerilor și 

explorarea comunităților locale. 

Tinerii vor analiza care sunt 

diferitele roluri ale fetelor și 

băieților, femeilor și bărbaților. 

Ei vor reflecta asupra propriilor 

atitudini și prejudecăți. De 

asemenea, vor da ca exeplu 

cum sunt prezentate rolurile de 

gen acasă, la școală, la locul de 

muncă. 

Bolun Mariana, manager, 

manager, IP Centrul Raional de 

Tineret Nisporeni, 079488951, 

grosumariana@yahoo.com 

 

17 noiembrie 

2021, IP Centrul 

Raional de 

Tineret Nisporeni 

Instituțiile de 

învățământ din 

raion 

Karaoke / seară de 

cântec live 

Seară de recreere și 

divertisment la care tinerii își 

demonstrează talentul vocal. 

Fiecare tânăr cu propriul stil și 

înclinație muzicală va transmite 

prin calitatea sunetului emoție 

și energie celor prezenți la 

eveniment. 

Bolun Mariana, manager, 

manager, IP Centrul Raional de 

Tineret Nisporeni, 079488951, 

grosumariana@yahoo.com 

 

23 noiembrie 

2021, IP Centrul 

Raional de 

Tineret Nisporeni 

Instituțiile de 

învățământ din 

raion 

mailto:grosumariana@yahoo.com
mailto:grosumariana@yahoo.com
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Jocuri de societate. 

Jocuri de masă. 

Jocuri intelectuale 

(Kahoot!). 

 

 

 

Antrenarea tinerilor în  

activități de socializare, de 

recreere și de petrecere 

agreabilă a timpului liber. 

Aceste activități reușesc să 

apropie tinerii și să creeze 

relații  

strânse de comunicare, 

interacțiune și cooperare între  

ei, bazată pe munca în echipă. 

Totodată, se dezvoltă abilitatea 

de gândire critică, de 

planificare și stabilire a unei 

strategii în joc. 

Bolun Mariana, manager, 

manager, IP Centrul Raional de 

Tineret Nisporeni, 079488951, 

grosumariana@yahoo.com 

 

05.11.2021, 

12.11.2021, 

19.11.2021, 

26.11.2021, 

30.11.2021, 

IP Centrul 

Raional de 

Tineret Nisporeni 

Instituțiile de 

învățământ din 

raion 

Luna filmelor artistice 

educative pentru tineri: 

1. În căutarea lui 

Forrester (2000) 

2. Clubul poeților 

morți (1989) 

3. Clubul împăraţilor 

(2002) 

4. Temple Grandin 

(2010) 

5. Marile dezbateri 

(2007) 

Creşterea  gradului de  

conştientizare a tinerilor cu  

privire la provocările lumii de  

azi şi problemele 

socialeactuale, precum și 

inițierea dezbaterilor, 

dezvoltarea gândirii critice şi 

formularea întrebărilor şi 

opiniilor referitoare la 

drepturile omului şi alte teme 

relevante din cotidian. 

Conștientizarea mesajelor 

filmelor și a propriilor trăiri în 

raport cu imaginile, sunetele, 

modelele umane și situațiile 

prezentate de filme. 

Bolun Mariana, manager, 

manager, IP Centrul Raional de 

Tineret Nisporeni, 079488951, 

grosumariana@yahoo.com 

05.11.2021, 

12.11.2021, 

19.11.2021, 

26.11.2021, 

30.11.2021, 

IP Centrul 

Raional de 

Tineret Nisporeni 

Instituțiile de 

învățământ din 

raion 

14. Ocnița Turneu Republican la 

judo, consacrat 

Sînt invitate peste 20 de raioane Tintiuc Eduard 30.10.2021 Consiliul Raional, 

mailto:grosumariana@yahoo.com
mailto:grosumariana@yahoo.com
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memoriei lui Victor 

Slesari 

799-95159 Şcoala sportivă 

Ocniţa 

DÎ 

Lecţii de bărbăţie în 

instituţiile de învăţămînt 

Lecţii de informare Colaboratorii secţiei 

administrativ militare 

LT M.Sadoveanu 

LT Ghe.Biruitorul 

LT M.Eminescu 

LT C.Stamatш 

DÎ, 

SAM 

Conferința raională a 

CLT 

Discuții la tema implicării 

tinerilor în procesul decizional, 

provocări și succese. 

Participanți – 40. 

Martîniuc Vadim, Șeful 

Centrului de Tineret Ocnița 

Ciornîi Andreea, Președintele 

Consiliului Raional al Tinerilor 

06.11.2021, 

ora 18: 00 

Centrul de Tineret 

Consiliul Raional 

al Tinerilor 

Serată de odihnă în 

cadrul Zilelor Naționale 

a Tineretului cu 

genericul  /Tineri și 

foarte activi/ 

Promovarea politicilor de 

tineret, Concursul pentru a 

socializa tineri. 

Consolidarea tinerilor pentru a 

îndemna să fie mai activi. 

Participanți – 50. 

Martîniuc Vadim, Șef Centrul de 

Tineret 

Crucicevici Angela, Șef Secția 

Cultură 

Ciornîi Andreea, Președintele 

Consiliului Raional al Tinerilor 

06.11.2021, 

ora 11: 00 

Centrul de Tineret 

Casa de Cultură, 

Secția Cultură, 

CRT. 

Spartachiada raională a 

elevilor la șah și dame 

Competiţii între instituțiile de 

învățămînt a raionului, 

componenţa echipei   2 + 1 

Ursan Victor 

671-00172; 

Costiuc Ivan 

691-54004 

6, 13, 14 

noiembrie 

LT M.Sadoveanu 

Consiliul Raional, 

DÎ, 

Instituțiile de 

învățămînt 

Ziua Naţională a 

Tineretului 

Lecţii de informare Sturzinschii Ecaterina 

699-84300; 

Organizatorii instituţiilor de 

învăţămînt 

08-13.11.2021 

instituţiile de 

învăţămînt 

DÎ, 

Primăriile 

Competiții sportive 

consacrate / Zilei 

Naţionale a Tineretului 

Competiție la tenis de masă. 

Promovarea tenisului în rîndul 

tinerilor 

Martîniuc Vadim, Șeful 

Centrului de Tineret Ocnița 

14.11.2021 

Ora 11:00 

Centrul de Tineret 

Consiliul Raional 

Campionatul raional la 

volei, bărbaţi 

Competiţii între localităţile 

raionului 

Melnic Svetlana 

697-96000, 

Ploșniță Ilie 

20.11.2021 – 

zonale 

21.11.2021 - 

finala 

Consiliul Raional, 

DÎ, 

Primăriile 
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Spartachiada raională a 

elevilor la tenis de masă 

Competiţii între instituțiile de 

învățămînt a raionului, 

componenţa echipei   2 + 2 

Ursan Victor 

671-00172; 

Costiuc Ivan 

691-54004 

 

20, 27, 28  

noiembrie 

LT M.Sadoveanu 

Consiliul Raional, 

DÎ, 

Instituțiile de 

învățămînt 

16 zile împotriva 

violenţei în familie 

Convorbiri, mese rotunde, lecţii 

de informare 

Casap Ion 

684-64394 

 

A doua jumătate a 

lunii noiembrie, 

instituţiile de 

învăţămînt 

Inspectoratul de 

Poliţie, 

DÎ 

Concurs /Cyber Sport/ Competiție la jocuri online. 

Consolidarea tinerilor pe timp 

de pandemie. 

Participanți – 15. 

Martîniuc Vadim, Șeful 

Centrului de Tineret Ocnița 

0693-85350 

24.11.2021 

Ora 15:00 

Platforma ZOOM 

 

15. Rezina Acțiuni și sesiuni de 

informare despre 

Consiliul raional de 

tineret și Consiliile 

locale  de tineret din 

raionul Rezina 

Deplasări  în localitățile 

raionului și organizarea a 

diferitor întâlniri cu tinerii 

raionului Rezina. 

Druță Petru, specialist principal 

Serviciul de Tineret și Asistență 

Investițională  Consiliul raional 

Rezina 

067559558 

08 noiembrie 

2021 

Ora 15.00 

Ignăței,Cuizăca,O

tacMeșeni,Bușăuc

a, 

Rezina 

Consiliul raional 

Rezina, APL de 

nivelul I, 

 

 

Ziua ușilor deschise în 

cadrul Centrului de 

Tineret Rezina,CLT 

Ignăței 

 

Tinereții interesați vor avea 

posibilitatea să meargă  la CRT 

Rezina, CLT Ignăței să facă 

cunoștință cu activitățile pentru 

tineret. 

Druță Petru, specialist principal 

Serviciul de Tineret și Asistență 

Investițională  Consiliul raional 

Rezina 

067559558 

Leonte Ion , președinte CRT 

Rezina 

068027073 

09 noiembrie 

2021 

Instituțiile vor fi 

disponibile pe tot 

parcursul zilei 

Rezina, Ignăței 

Consiliul raional 

Rezina 

Palatul raional de 

Cultură „Nicolae 

Lupov” Rezina 

elevii LT 

„Alexandru cel 

Bun” Rezina 

elevii LT „Olimp” 

Rezina,elevii LT 

,,Ioan Sîrbu” 

Ignăței 
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Jocuri de 

societate,Training 

scriere de proiecte 

Mai mulți tineri vor fi informați 

și implicați în diferite acțiuni: 

ce este un proiect, cum se aplică 

la un proiect și cum se 

implemetează un proiect 

Leonte Ion , președinte CRT 

Rezina 

068027073 

Grigore Rînja, vicepreședinte 

CRT Rezina 

10 noiembrie 

2021, 

Cuizăuca 

Consiliul raional 

Rezina,APL de 

nivelul I, LT  „Ion 

Creangă” 

Cuizăuca 

Atelier de creație, 

Tîrgul oportunităților 

Mai mulți tineri vor fi implicați 

în activități de creație: 

desen,desene grafice,muzică . 

Leonte Ion , președinte CRT 

Rezina 

068027073 

Grigore Rînja, vicepreședinte 

CRT Rezina 

11-12 noiembrie 

2021 

Ora 15.00 

C RT Rezina,CLT 

Cuizăuca 

Consiliul raional 

Rezina 

Palatul raional de 

Cultură „Nicolae 

Lupov” Rezina 

Elevii LT 

„Alexandru cel 

Bun” Rezina 

Elevii LT 

„Olimp” Rezina 

LT  „Ion 

Creangă” 

Cuizăuca 

Concurs de eseuri  

consacrat tinerilor 

Tinerii talentați și interesați de 

poezie vor avea posibilitatea să-

și  demonstreze talentul 

Druță Petru, specialist principal 

Serviciul de Tineret și Asistență 

Investițională  Consiliul raional 

Rezina 

067559558 

Leonte Ion , președinte CRT 

Rezina 

068027073 

Bîrcă Anastasia, vicepreședinte 

CRT Rezina 

14 noiembrie 

Palatul raional de 

Cultură „Nicolae 

Lupov” Rezina 

ora 11 Sala mică 

Consiliul raional 

Rezina 

Palatul raional de 

Cultură „Nicolae 

Lupov” Rezina 

 

 

Târg-iarmaroc al 

voluntarilor 

Consiliul raional al Tinerilor 

vor colecta jucării, cărți, 

produse de uz casnic, igienă 

care ulterior vor merge și le vor 

Leonte Ion , președinte CRT 

Rezina 

068027073 

14 noiembrie 

2021 

Ora 9.00 

CT Rezina 

Consiliul raional 

al Tinerilor din 

Rezina,CLT 

Meșeni, 
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dona copiilor din familiile 

socialmente vulnerabile. 

Bîrcă Anastasia, vicepreședinte 

CRT Rezina 

Grigore Rînja, vicepreședinte 

CRT Rezina 

CLT ignăței, 

Cuizăuca,Otac, 

Bușăuca 

16. Rîșcani 
Discuții și dezbateri 

online: 

„Drepturile și 

obligațiunile tineretului 

de azi”. 

Discuții de grup pe articole 

din Convenția privind 

drepturile copilului. Analiza 

situațiilor care au apărut, 

discutarea sarcinilor și 

cerințelor care sunt puse în fața 

unui tânăr din zilele noastre. 

CLT Zăicani 

Doroftei Mihaela 

mihaelador44@gmail.com 

tel: 062048681 

12.11.2021 

Platforma Meet 

https://meet.googl

e.com/byy-emxv-

ebm 

 

Film educativ oniline:  

,,Totul începe astăzi 

(1999)” 

Filmul este un instrument prin 

care elevilor li se oferă 

experiența unei trăiri 

emoţionale și a comunicării cu 

ceilalţi, făcând schimb de opinii 

și cultivând un grad mai înalt de 

înţelegere reciprocă. 

CLT Zăicani 

Doroftei Mihaela 

mihaelador44@gmail.com 

tel: 062048681 

12.11.2021 

Platforma Meet 

https://meet.googl

e.com/byy-emxv-

ebm 

 

Concurs de desene: 

„Lumea prin ochii 

viitorului”. 

Concurs de desene în rândul 

elevilor. Activitatea contribuie 

la identificarea problemelor și 

preocupărilor elevilor. 

CLT Zăicani 

Doroftei Mihaela 

mihaelador44@gmail.com 

tel: 062048681 

12.11.2021 

În incinta liceului 

 

Tânăr vreau mereu să 

fiu! 

 Diaconu N 

inforiscanimd@gmail.com 

08.11.2021  

Acceptă provocarea – 

Dă clic succesului tău! 

 Oleinic S 

inforiscanimd@gmail.com 

11.11.2021  

Expoziție de desene, 

aplicații, colaje 

„Tânărul artist” 

 Scorpan O 

inforiscanimd@gmail.com 

08.11 – 

12.11.2021 

 

Concursul de eseuri cu 

tema: ,,Tineri liberi într-

o țară independentă” 

 CLE 

inforiscanimd@gmail.com 

08.11.21 

 

 

mailto:mihaelador44@gmail.com
mailto:mihaelador44@gmail.com
mailto:mihaelador44@gmail.com
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Vizionarea în comun a 

filmelor  lui Emil 

Loteanu  „Poienile 

roșii”, „Lăutarii” 

 CLE 

inforiscanimd@gmail.com 

 

09.11.21  

Expoziție „Promovarea 

lucrărilor de artă a 

tinerelor talente” 

 Director adj.ed. 

inforiscanimd@gmail.com 

 

10.11.21  

Competiții sportive 

consacrate decadei 

Tineretului în școală ( 

tenis de masă, șah, 

volei). 

 Director adj.ed. 

inforiscanimd@gmail.com 

 

11.11.21  

Serată de odihnă 

dedicată „Zilei 

Naționale a Tineretului” 

 Director adj.ed. 

inforiscanimd@gmail.com 

 

12.12.21  

Activități de informare 

și sensibilizare a 

elevilor 

Familiarizare despre ce este 

ZIUA Națională a Tineretului 

Batîr Elena, coordonator CLE 

gimnaziu, 069302341, 

batirelena3@gmail.com 

08.11.21  

Cum implicăm tinerii Analiza factorilor ce vor 

implica tinerii în diverse 

activități 

Batîr Elena, coordonator CLE 

gimnaziu, 069302341, 

batirelena3@gmail.com) 

Diriginții cl.8-9 

09.11.21  

Expoziție de fotografii 

Rîșcani prin ochii 

tinerilor 

Identificarea și promovarea 

locurilor de agrement din 

comunitate 

Batîr Elena, coordonator CLE 

gimnaziu, 069302341, 

batirelena3@gmail.com) 

Diriginții cl.8-9 

10.11.21  

Facilitarea dialogului 

între Tineri și 

autoritățile publice 

locale 

Stabilirea parteneriatelor locale Batîr Elena, coordonator CLE 

gimnaziu, 069302341, 

batirelena3@gmail.com) 

Diriginții cl.8-9 

12.11.21  

mailto:batirelena3@gmail.com
mailto:batirelena3@gmail.com
mailto:batirelena3@gmail.com
mailto:batirelena3@gmail.com


Planul consolidat de acțiuni dedicat Zilei Naționale a Tineretului (la nivel local) a fost elaborat în baza informațiilor furnizate de subdiviziunile Consiliilor 

raionale/municipale, responsabile de domeniul de tineret. 
 

Concursul de desene 

”Darul tinereții” 

Scopul activității este de a 

dezvolta la elevi creația proprie, 

de a se autoexprima prin desen. 

La această activitate vor 

participa elevii claselor a V – 

VII. 

Scripnic Svetlana, profesoară de 

educația plastică, LT „D. 

Cantemir” Rîșcani 

069361098 

scripnicsvetlana.55@gmail.com 

LT „D. Cantemir” 

Rîșcani 

 

Masa rotundă on-line 

“De la tineri pentru 

tineri” 

Scopul acestei activități este de 

a ajuta elevii să-și exprime  

punctul lor de vedere. Elevii  

vor avea posibilitate să vorbească 

despre realizările lor,  

să prezinte proiectele lor 

intelectuale.   

Mereuța Vitalina, director 

adjunct,  LT „D. Cantemir” 

Rîșcani 

068560856 

vitalinamereuta23@gmail.com 

Platforma Skype 

sau Google Meet 

(Link-ul de acces 

va fie expediat 

participanților 

înregistrați.) 

 

Sesiuni de informare 

privind angajarea în 

cîmpul muncii, ghidarea 

în carieră cu clasele a XII 

Discuție cu invitația unui 

specialist din  Oficiul Forței de 

muncă. 

inforiscanimd@gmail.com LT „D. Cantemir” 

Rîșcani 

 

 

„Specificul dezvoltării 

fizice al adolescenților. 

Întrebări și răspunsuri” 

Discuție cu invitația unui medic 

specialist 

Casico Irina 

068726434 

LT „D. Cantemir” 

Rîșcani 

 

Competiții sportive 

consacrate „Zilei 

Tineretului”. 

Tenis de masă,șah, joc de dame. Chiaburu Vasile 

069716343 

Baranețchi Dumitru 

067118229 

LT „D. Cantemir” 

Rîșcani 

 

1.Lansarea Săptămânii 

Tineretului de către 

membrii Consiliului 

Elevilor.Familiarizarea 

cu planul de activități. 

 CLT 

inforiscanimd@gmail.com 

gimnaziul ,,Vasile 

Bogdan” 

Șaptebani 

 

Chestionări 

,,Problemele cu care se 

 CLT 

inforiscanimd@gmail.com 

gimnaziul ,,Vasile 

Bogdan” 

Șaptebani 

 

mailto:scripnicsvetlana.55@gmail.com
mailto:vitalinamereuta23@gmail.com
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confruntă 

adolescenții,tinerii 

Oformarea panoului 

informativ,,Adolescența 

protejată”(drogurile și 

consecințele lor). 

 CLT 

inforiscanimd@gmail.com 

gimnaziul ,,Vasile 

Bogdan” 

Șaptebani 

 

Concursul de desen 

,,Viitorul este în mâinile 

tinerilor”. 

 CLT 

inforiscanimd@gmail.com 

gimnaziul ,,Vasile 

Bogdan” 

Șaptebani 

 

Adolescenții,tinerii și 

moda anotimpului 

 CLT 

inforiscanimd@gmail.com 

gimnaziul ,,Vasile 

Bogdan” 

Șaptebani 

 

Accesarea SITE-urilor 

instituțiilor post 

secundare scopul 

orientării 

profesionale.Dezbateri 

,,În lumea profesiilor 

moderne” 

(cu elevii din clasa a IX-

a). 

 CLT 

inforiscanimd@gmail.com 

gimnaziul ,,Vasile 

Bogdan” 

Șaptebani 

 

Ședința Consiliului 

Elevilor  de generalizare 

a Săptămănii 

Tineretului. 

 CLT 

inforiscanimd@gmail.com 

gimnaziul ,,Vasile 

Bogdan” 

Șaptebani 

 

Atelier de lucru 

,,Tinerii ambasadorii 

tradițiilor și obiceiurilor 

locale” 

Creșterea motivației elevilor de 

participare la diverse 

manifestări culturale în 

comunitate 

Director adjunct educație 

Carazan R 

inforiscanimd@gmail.com 

Liceul teoretic 

,,Eugen Coșeriu” 

Mihăileni 

 

Competiții sportive 

(Fotbal) 

Promovarea modului sănătos de 

viață prin activități sportive 

Director adjunct educație 

Carazan R 

Liceul teoretic 

,,Eugen Coșeriu” 
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inforiscanimd@gmail.com Mihăileni 

Masă rotundă ,,Tinerii 

liceului pentru 

comunitate. 

Oportunități și 

provocări 

Reuniunea reprezentanților de 

tineret, APL, societății civile la 

o discuție comună. Modalități 

de implicare a tinerilor în 

procesul decizional și 

programele derulate de 

autoritatea publică 

Director adjunct educație 

Carazan R. 

inforiscanimd@gmail.com 

Liceul teoretic 

,,Eugen Coșeriu” 

Mihăileni 

 

17. Șoldănești Deschiderea  săptămânii  

.,,Tinerii sunt 

viitorul,iar viitorul este 

condus prin 

educație”Ioana Aspru 

 CLT 

Popa Ina 

Specialist pe probleme de tineret 

și sport 

067256740 

inapopa2013@gmail.com 

Liceul Teoretic 

Văratic 

Secția 

Administrație 

Publică, 

Primăriile din 

raionul Șoldănești 

Consiliul Raional 

de tineret 

Șoldănești 

Masă rotundă cu 

tematica: 

„ Tinerii și preocupările 

lumii contemporane” 

 Rusu Natalia 

Popa Ina 

Specialist pe probleme de tineret 

și sport 

067256740 

inapopa2013@gmail.com 

Liceul Teoretic 

Văratic 

 

Consiliul Raional 

de tineret 

Șoldănești 

Conversaţie euristică  

„Noi generația de azi 

viitorul de mâine” 

 Socoliuc Giulieta 

Popa Ina 

Specialist pe probleme de tineret 

și sport 

067256740 

inapopa2013@gmail.com 

Liceul Teoretic 

Văratic 

 

Direcţia Asistenţă 

Socială, Consiliul 

Raional de 

Tineret Șoldănești 

Masă rotundă : 

„ Internetul în viața 

tinerilor,, 

 Cernei Adriana 

Popa Ina 

Liceul Teoretic 

Văratic 

 

Consiliul Raional 

de tineret 

Șoldănești 



Planul consolidat de acțiuni dedicat Zilei Naționale a Tineretului (la nivel local) a fost elaborat în baza informațiilor furnizate de subdiviziunile Consiliilor 

raionale/municipale, responsabile de domeniul de tineret. 
 

 Specialist pe probleme de tineret 

și sport 

067256740 

inapopa2013@gmail.com 

Direcția 

Învățământ 

Secția Cultură, 

Tineret și Sport 

Training ,,Promovarea 

sănătății sexuale în 

rândurile 

adolescenților!,, 

 

Activitatea va avea drept scop 

informarea  tinerilor  despre 

metodele de contracepție, 

protejarea sexuală și vizitele la 

medic. 

Vasile Bumbac, psiholog CSPT 

068648436 

29.11. 2021 

Centrul de 

Sănătate Prietenos 

Tinerilor 

Secția Cultură, 

Tineret și Sport 

Consiliul Raional 

de tineret 

Șoldănești 

Primăria 

Șoldănești 

Acțiune ecologică 

Plantează un arbore- 

plantează-ți viitorul! 

Acțiunea vizează promovarea 

în rândul tinerilor a 

responsabilității față de mediul 

înconjurător precum și față de 

propria lor sănătate. 

Popa Ina 

Specialist pe probleme de tineret 

și sport 

067256740 

inapopa2013@gmail.com 

20.11.2021 

Orașul Șoldănești 

Secția Cultură, 

Tineret și Sport 

Consiliul Raional 

de tineret 

Șoldănești 

 

Campanie de  caritate 

pentru tinerii cu nevoi 

speciale din orașul 

Șoldănești consacrată 

Zilei Naționale a 

Tineretului, cu 

genericul: 

“ Dăruiește fericire!” 

Activitatea va avea drept scop 

oferirea A sprijinului și 

ajutorului necesar pentru tinerii 

adolscenți  cu necesități 

speciale pentru a le aduce în dar 

zîmbete, lumină, comunicare și 

atenție. 

Popa Ina 

Specialist pe probleme de tineret 

și sport 

067256740 

inapopa2013@gmail.com 

20.11.2021 

Orașul Șoldănești 

Consiliul Raional 

de tineret 

Șoldănești 

Direcția  

Asistență Socială 

și Protecția 

Familiei 

Secția Cultură, 

Tineret și Sport 

18. Soroca Gala Premiilor de 

Tineret 2021 
Evenimentul are drept scop 

promovarea tinerilor activi din 

raionul Soroca și premierea 

implicării acestora. 

Jitniuc Andrei – Specialist 

principal al Serviciului Tineret și 

Sport din cadrul Aparatului 

Președintelui Raionului Soroca/ 

Palatul de Cultură 

a municipiului 

Soroca 

13/14.11.2021 

offline 

CR Soroca 

MEC 

RNCLTM 
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060200026/ 

andrei.soroca@mail.ru 

Strochin Anastasia – Președinte 

CRT Soroca / 068344661/ 

strochinanastasia277@gmail.co

m 

Emisiunea Istorii de 

Succes 
Această emisiune are drept 

scop promovarea 

personalităților de success, în 

diferite domenii, care sunt un 

exemplu pentru tineri. 

Strochin Anastasia – Președinte 

CRT Soroca / 068344661/ 

strochinanastasia277@gmail.co

m 

Ciobanu Mihaela – 

Vicepreședinte CRT Soroca / 

078676730/ 

mihaela161203@gmail.com 

Jitniuc Andrei – Specialist 

principal al Serviciului Tineret și 

Sport din cadrul Aparatului 

Președintelui Raionului Soroca/ 

060200026/ 

andrei.soroca@mail.ru 

Palatul de Cultură 

a municipiului 

Soroca 

 

Observatorul de 

Nord 

CR Soroca 

 

Training ,,Public 

Speaking’’ 
Evenimentul are drept scop 

dezvoltarea abilităților de 

comunicare a tinerilor în public. 

Alexandrov Andreea-

Vicepreședinte CRT Soroca / 

068377123 / 

andreeaalexandrov05@gmail.co

m 

Suveica Veronica-Coordonator 

CRT Dacia / 068427747/ 

suveicaveronica@gmail.com 

CRT Dacia 

06.11.2021 

CNTM 

CRT Dacia 

mailto:andrei.soroca@mail.ru
mailto:strochinanastasia277@gmail.com
mailto:strochinanastasia277@gmail.com
mailto:strochinanastasia277@gmail.com
mailto:strochinanastasia277@gmail.com
mailto:mihaela161203@gmail.com
mailto:andrei.soroca@mail.ru
mailto:andreeaalexandrov05@gmail.com
mailto:andreeaalexandrov05@gmail.com
mailto:suveicaveronica@gmail.com
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City-quest Evenimentul are drept scop 

dezvoltarea spiritului de echipă, 

a deducției și logicii. 

Pujleacov Artiom-Secretar CRT 

Soroca / 068906531 

artiom200004@gmail.com 

Jitniuc Andrei – Specialist 

principal al Serviciului Tineret și 

Sport din cadrul Aparatului 

Președintelui Raionului Soroca/ 

060200026/ 

andrei.soroca@mail.ru 

Alexandrov Andreea-

Vicepreședinte CRT Soroca / 

068377123 / 

andreeaalexandrov05@gmail.co

m 

Municipiul 

Soroca 

30.10.2021 

CR Soroca 

RNCLTM 

CRT Dacia 

Quizz online 

(Instagram) 

Jocul are ca scop informarea 

tinerilor despre activitatea CRT 

Ciobanu Mihaela – 

Vicepreședinte CRT Soroca/ 

078676730/ 

mihaela161203@gmail.com 

14.11.2021 

ONLINE 

RNCLTM 

Vizită la Parlamentul 

Republicii Moldova 
Această vizită are drept scop 

informarea tinerilor despre 

activitatea Organului 

Reprezentativ aol Republicii 

Moldova și cunoasterea 

deputaților din Raionul Soroca. 

Jitniuc Andrei – Specialist 

principal al Serviciului Tineret și 

Sport din cadrul Aparatului 

Președintelui Raionului Soroca/ 

060200026/ 

andrei.soroca@mail.ru 

Suveica Veronica – Coordonator 

CRT Dacia/ 068427747/ 

suveicaveronica@gmail.com 

Parlamentul 

Republicii 

Moldova 

CR Soroca 

CRT Dacia 

mailto:artiom200004@gmail.com
mailto:andrei.soroca@mail.ru
mailto:andreeaalexandrov05@gmail.com
mailto:andreeaalexandrov05@gmail.com
mailto:mihaela161203@gmail.com
mailto:andrei.soroca@mail.ru
mailto:suveicaveronica@gmail.com
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19. Sîngerei Jocul “Mafia” Activitatea are drept scop 

consolidarea echipei de tineri, 

stabilirea si urmarea cu 

responsabilitate a regulilor 

impuse , dar si sporirea 

spiritului de observatie si 

atentie . 

Echipa bordului CT Centrul de Tineret 

, in fiecare zi de 

Luni, ora 15.30 

 

Jocuri de societate Jocurile de societate au ca scop 

socializarea cu cei din jurul 

nostru, distracția și voia 

bună.  Jocurile de societate sunt 

o activitate competitivă  bazată 

pe interacțiunea directă, față în 

față, realizată într-un timp și un 

spațiu delimitat, fără a avea un 

scop extern (de ex. obținerea 

unui câștig material), ci unul 

intern, constând în plăcerea de a 

se juca. 

Echipa bordului CT 

Si 

Dorin Hadirca (specialist CT, 

responsabil de animarea timpului 

liber) 

In fiecare zi de 

Marti , ora 15.30 

 

Academia Parintilor de 

Invidiat 
Curs de parenting , in care 

parintii invata sa fie un părinte 

bun pentru copiii lor. 

Olesea Luchian , manager CT 06 noiembrie - 

11.00 

23 noiembrie - 

11.00 

Academia 

Parintilor de 

Invidiat 

Oras curat - sanatatea 

noastra ! 
O zi de salubrizare in jurul 

teritoriului Muzeului Raional 

Ana Bucur, specialist CT 03 noiembrie - 

14.00 

Muzeul Raional 

Sectorul de Politie 

nr.1 , Sg 

20. Strășeni Volunteer’s quest Evenimentul  are drept scop 

dezvoltarea cetățeniei active și 

asigură dezvoltarea 

activismului civic în rândul 

tineretului ( 50 tineri din mediul 

Centrul Raional de Tineret 

Strășeni, 

Directoare CT – Daranjiu Alina, 

+373 699 26 465, 

centruldetineretstraseni@gmail.

com 

Minim 5 activități 

de voluntariat prin 

acțiuni concrete și 

implicare direct în 

activități. 

ONG-urile de 

tineret locale, 

APL I, II. 

mailto:centruldetineretstraseni@gmail.com
mailto:centruldetineretstraseni@gmail.com
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urban și rural din raionul 

Strășeni). 

Activitatea presupune acțiuni 

de voluntariat cu rezultate 

concrete obținute. 

Maico Natalia, Sectia cultură, 

turism, tineret și sport 

Perioada: 1-14 

noiembrie. 

 

Joc Intelectual 

“Investește în tineri” 
Activitatea presupune un Quiz 

intelectual despre domeniul de 

Tineret din RM și alte aspecte 

importante legate de sectorul de 

tineret. 

Vor avea ocazia să participe 

circa 20 tineri. 

Centrul Raional de Tineret 

Strășeni, 

Directoare CT – Daranjiu Alina, 

+373 699 26 465, 

centruldetineretstraseni@gmail.

com 

Maico Natalia, Sectia cultură, 

turism, tineret și sport 

12 noiembrie 

2021, ora 15.00, 

Casa Raională de 

Cultură, etajul 2. 

 

Rețeaua Centrelor 

de Tineret din 

Moldova, 

Fondul Națiunelor 

unite pentru 

Populație din 

Moldova. 

Turneu de joc Play 

Station “FIFA 2021” 
Turneul  presupune o activitate 

de animare a timpului liber 

pentru 12 tineri din Municipiul 

Strășeni. 

Centrul Raional de Tineret 

Strășeni, 

Directoare CT – Daranjiu Alina, 

+373 699 26 465, 

centruldetineretstraseni@gmail.

com 

Maico Natalia, Sectia cultură, 

turism, tineret și sport 

20 noiembrie 

2021, ora 12.00, 

Casa Raională de 

Cultură, etajul 2. 

Direcția Generală 

educație și 

Cultură Strășeni. 

Ziua Mondială de 

preveire a Diabetului 

Zaharat 

Acțiune de informare despre 

metodele de prevenire a acestei 

maladii.  Flashmob de susține a 

oamenilor cu diabet zaharat. 

Particianți direcți – circa 30 

tineri. 

Centrul Raional de Tineret 

Strășeni, 

Directoare CT – Daranjiu Alina, 

+373 699 26 465, 

centruldetineretstraseni@gmail.

com 

Maico Natalia, Sectia cultură, 

turism, tineret și sport 

14 noiembrie 

2021, ora 10.00. 

Spațiul adiacent 

Casei Raionale de 

Cultură Strășeni. 

Youth Klinik 

Strășeni. 

mailto:centruldetineretstraseni@gmail.com
mailto:centruldetineretstraseni@gmail.com
mailto:centruldetineretstraseni@gmail.com
mailto:centruldetineretstraseni@gmail.com
mailto:centruldetineretstraseni@gmail.com
mailto:centruldetineretstraseni@gmail.com
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Conferința tinerilor Conferința prezintă o activitate 

de discuție și analiză a 

problemelor cu care se 

confruntă tinerii. 

La această conferință vor fi 

organizate instruire tematice 

pentru 20 tineri din raionul 

Strășeni. 

Centrul Raional de Tineret 

Strășeni, 

Directoare CT – Daranjiu Alina, 

+373 699 26 465, 

centruldetineretstraseni@gmail.

com 

Maico Natalia, Sectia cultură, 

turism, tineret și sport 

14 noiembrie 

2021, ora 14.00, 

Casa Raională de 

Cultură, etajul 2. 

Consiliul Raional 

al Tinerilor 

Strășeni. 

21. Taraclia Еженедельный 

субботний показ 

фильмов для 

молодежи 

 

 

 

Показ фильмов 

приуроченные к Дню 

молодежи 

Основная цель показа-

возможность формирования 

критического мышления, 

нравственной культуры у 

современных детей и 

подростков, и выбора их 

правильной жизненной 

позиции, а также проблем 

нравственного воспитания 

подростков. 

 

Молодые люди могут прийти 

со своими семьями и 

друзьями. 

Выбор фильмов для 

просмотра предлагается 

голосованием в группе в 

социальной сети «facebook» 

Отдел культуры и туризма 

,УОКТ РС Тараклия 

 

Дата: 6, 13, 20, 27 

ноября. 

Место: 

Районный Дом 

Культуры/при 

хороших 

погодных 

условиях –

центральная 

площадь города. 

Время: 

Молодые люди, 

студенты, 

сотрудники РДК 

Велопробег 

«Молодежь- мир без 
границ» 

 

 

 

Велопробег за здоровый 
образ жизни: 

«Молодежь- мир без границ» 

- у здорового образа жизни 

нет границ. 

Цель и задача -

 Дата: ноябрь 

. 

Ожидается 

участие 

молодежи, 

представителей 

спортивной 

mailto:centruldetineretstraseni@gmail.com
mailto:centruldetineretstraseni@gmail.com
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популяризация здорового 

образа жизни среди 

молодежи. 

школы,СМИ- 

Tuk.md 

Беседа с молодежью, 
круглый стол с 

представителями 

Инспектората 

Полиции Тараклия 

«СТОП- торговля 
людьми» 

 

 
 

Беседа с молодежью, 
круглый стол с 

представителями 

Инспектората Полиции 

Тараклия 

«СТОП- торговля людьми» 

Цель- профилактика и 

противодействие глобальной 

проблемы, затрагивающая 

жизнь миллионов людей – 

торговля людьми. 

 Дата: ноябрь Представители 
Инспектората 

Полиции 

Тараклия, 

учащиеся 

лицейных 

классов. 

 

Информационный 
час: 

«Контрацепция у 

подростков и 

нежелательная 

беременность» 

 

 

 

 

 

Проведение 

информационного час с 

учениками лицейных классов 

на тему: «Контрацепция у 

подростков и нежелательная 

беременность» 

 

Цель- профилактика 

незапланированной 

беременности и 

распространения 

заболеваний, передаваемых 

половым путем 

 Дата: ноябрь Представители  

центра здоровья 

дружественной 

молодежи 

«ИСИДА» 
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Ежемесячные 
«Посиделки» для 

молодых мам- 

#блабламама. 
Встреча и советы от 

многодетной матери: 

Воспитание 

мальчиков и девочек: 

в чем различие? 

 

 Встреча для молодых мам с 
детьми «Воспитание 

мальчиков и девочек: в чем 

различие?». 

 

Цель- общение и расширение 

знаний в сфере детской 

психологии. 

Комфортный формат общения, 

где молодые мамы смогут 

задать вопросы, приводить 

примеры своих ситуаций с 

детьми и обсудить варианты 

взаимодействия, а также 

поделиться своим опытом. 

Каждая ежемесячная встреча, 

будет посвящена 

определенной теме и мамы 

смогу получить ответ на 

интересующие их вопросы, 

также затронуть темы, 

посвященные психологии 

материнства- про ресурсы, 

эмоциональное выгорание, 

усталость. 

Дата: ноябрь 

Место: малый 

зал Дома 

Культуры 

Молодые мамы ,  

гость-

многодетная 

мать. 

22. Ungheni Concert: “Tineretul de 

ieri, Tineretul de azi” 
Va fi organizat un concert 

dedicat tinerilor din municipiul 

Ungheni cu artiști locali. În 

cadrul acestuia vor participa 

colectivele Palatului de Cultură 

și anume colectivele de adulți 

cât și colectivele formate din 

tineret făcând o oglindire a 

generațiilor. În cadrul 

concertului vor fi premiați 

Atamuratov Marina, specialist 

tineret și sport Primăria Ungheni, 

078201203 

zama.marina@gmail.com 

12 noiembrie 

2021, Palatul de 

Cultură Ungheni 

Palatul de Cultură 



Planul consolidat de acțiuni dedicat Zilei Naționale a Tineretului (la nivel local) a fost elaborat în baza informațiilor furnizate de subdiviziunile Consiliilor 

raionale/municipale, responsabile de domeniul de tineret. 
 

tineri activi din diverse 

domenii. 

Cursa de alergări 

“Tinerețe” 2021 
Cursa de alergări “Tinerețe” , 

este o probă sportivă de 

alergare pe șosea, pe 

distanță lungă, cu o distanță de 

10 km. Este unică de așa gen și 

face parte ca 

probă în cadrul Campionatului 

Republicii Moldova la 

alergări, anul acesta 

Campionatul Republicii 

Moldova de alergări pe șosea a 

ajuns la ediția a XV-a 

și s-a organizat doar în mun. 

Ungheni. De-a lungul istoriei 

Cursei de alergări 

”Tinerețe” la competiție au 

participat cei mai buni atleți 

din Republica 

Moldova, multipli campioni 

naționali, participanți la 

Campionate europene și 

mondiale, participanți la 

Jocurile Olimpice. 
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