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Nr. 

d/o 

Nr. din 

SNDST 

2020 

Acțiuni Perioada de 

implementare 

conform 

SNDST 2020 

Rezultatele obținute în urma realizării acțiunilor Surse de 

informare și 

documentare 

Instituția 

responsabilă 

1 4. Elaborarea și actualizarea 

strategiilor raionale de 

tineret în baza Strategiei 

naționale de dezvoltare a 

sectorului de tineret  2020 

2015-2020 Pe parcursul anului 2018, Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării (în continuare MECC) a oferit suport pentru 

elaborarea strategiilor de tineret pentru perioada 2019-

2023 în trei raioane: Orhei, Rezina, Criuleni. Totodată 

specialiștii de tineret din cadrul autorităților administrației 

publice locale (în continuare APL) de nivelul II  au 

beneficiat de consultanță și suport logistic în vederea 

elaborării/actualizării strategilor raionale de tineret în 

baza Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de 

tineret 2020 (SNDST). 

 

În proces de realizare 

 Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării, 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

2 6. Perfecționarea continuă a 

cadrului normativ din 

domeniul tineretului 

 

Continuu MECC a fost reprezentat în diferite comisii 

interministeriale ce au avut ca scop introducerea 

modificărilor normative ce vizau direct sau tangențial 

sectorul de tineret. În același timp au fost elaborate mai 

multe proiecte de acte normative: 

 Proiectul de Hotărâre de Guvern privind crearea 

Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Programelor și 

Activității de Tineret a fost definitivat, consultat şi 

avizat cu instituţiile şi organizaţiile interesate. Având 

la bază principiile stabilite în cadrul Strategiei privind 

reforma administraţiei publice pentru anii 2016-2020 

(Hotărârea Guvernului nr.911 din 25.07.2016), 

precum şi noua entitate guvernamentală care 

coordonează şi îşi exercită funcţiile în mai multe 

http://particip

.gov.md/proi

ectview.php?l

=ro&idd=490

0 

 

http://particip

.gov.md/proi

ectview.php?l

=ro&idd=562

5 

 

https://www.

particip.gov.

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=4900
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=4900
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=4900
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=4900
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=4900
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5625
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5625
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5625
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5625
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5625
https://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=6077
https://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=6077


3 

 

domenii conexe sectorului de tineret, la ora actuală 

este examinată oportunitatea de extindere a atribuţiilor 

respectivei agenţii în domeniul tineretului, culturii şi 

sportului. 

 Proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea 

Hotărârii Guvernului nr.1213 din 27.12.2010 privind 

aprobarea unor măsuri de susținere a activităților 

pentru tineret a fost definitivat, consultat, avizat cu 

instituţiile şi organizaţiile interesate și înaintat 

Guvernului spre aprobare.  

 Proiectul de Hotărâre de Guvern cu privire la 

modificarea anexei nr.2 a Hotărârii Guvernului 

nr.1006/2014 cu privire la aprobarea SNDST şi a 

Planului de acţiuni privind implementarea acesteia a 

fost inițiat și elaborat cu asistența unui Grup de 

Referință, constituit din reprezentanții autorităților 

publice, partenerilor și structurilor de tineret. 

 Proiectul de Regulament cu privire la organizarea şi 

desfășurarea Programului ,,Capitala Tineretului” a fost 

elaborat și se află la etapa de consultare. 

 Proiectul Hotărârii Guvernului ,,Cu privire la alocarea 

mijloacelor financiare pentru susținerea programelor 

raionale/municipale de granturi" a fost elaborat și 

avizat, însă nu a fost aprobat de Guvern, reieșind din 

faptul că această procedură a durat până în luna 

noiembrie, inclusiv. În acest context, Ministerul 

Finanțelor a venit cu unele constatări, astfel că potrivit 

prevederilor art.60 din Legea finanțelor publice și 

responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014, 

redistribuirea alocațiilor aprobate prin legea anuală a 

md/proiectvie

w.php?l=ro&

idd=6077 

 

http://particip

.gov.md/proi

ectview.php?l

=ro&idd=564

4 

 

https://partici

p.gov.md/pro

iectview.php?

l=ro&idd=59

42 

 

 

 

 

 

 

https://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=6077
https://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=6077
https://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=6077
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5644
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5644
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5644
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5644
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5644
https://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5942
https://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5942
https://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5942
https://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5942
https://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5942
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bugetului de stat se efectuează până la 30 noiembrie a 

anului bugetar, respectiv, în conformitate cu art.26 (3) 

din Legea nr.397/2003 privind finanțele publice 

locale, APL pot efectua redistribuiri de alocații 

bugetare doar până la 30 noiembrie a anului bugetar. 

 

În proces de realizare 

3 7. Realizarea studiilor privind 

implicarea tinerilor în 

procesul de luare a 

deciziilor 

Cel puțin o 

dată la doi 

ani 

A fost acordat suport pentru elaborarea studiului: 

Evaluarea blocajelor și barierelor de participare ale 

tinerilor și adolescenților din Moldova în procese de 

luare a deciziilor realizat de către Institutul de Politici 

Publice. De asemenea, Rețeaua Națională a Consiliilor 

Raionale/Municipale de Tineret (în continuare RNCLTM)  

realizează anual un sondaj/studiu privind identificarea 

provocărilor, necesităților și  dificultăților cu care se 

confruntă tinerii la nivel local, precum și, implicarea 

tinerilor în procesul de luare a deciziilor la nivel de 

comunitate. Rezultatele au fost prezentate la forumurile 

raionale/municipale ale tinerilor, în cadrul Conferințelor 

trimestriale a RNCLTM și Conferinței Naționale anuale 

în domeniul de tineret ,,Politici și servicii pentru fiecare 

tânăr din Republica Moldova”. Provocările și necesitățile 

tinerilor identificate în urma sondajului efectuat au fost 

consultate cu tinerii, alți actori tangibili cu politicile de 

tineret, iar rezoluțiile adoptate au fost înaintate APL 

pentru planificarea unui buget pe componenta tineret care 

să corespundă nevoilor actuale ale tinerilor.      

 

Realizat 

https://mecc.

gov.md/ro/co

ntent/conferi

nta-nationala-

politici-si-

servicii-de-

tineret-

pentru-

fiecare-tanar-

din-moldova  

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 

4 8. Crearea structurilor de co- 2015-2020 A fost elaborată schița de program privind acordarea  Ministerul 

https://mecc.gov.md/ro/content/conferinta-nationala-politici-si-servicii-de-tineret-pentru-fiecare-tanar-din-moldova
https://mecc.gov.md/ro/content/conferinta-nationala-politici-si-servicii-de-tineret-pentru-fiecare-tanar-din-moldova
https://mecc.gov.md/ro/content/conferinta-nationala-politici-si-servicii-de-tineret-pentru-fiecare-tanar-din-moldova
https://mecc.gov.md/ro/content/conferinta-nationala-politici-si-servicii-de-tineret-pentru-fiecare-tanar-din-moldova
https://mecc.gov.md/ro/content/conferinta-nationala-politici-si-servicii-de-tineret-pentru-fiecare-tanar-din-moldova
https://mecc.gov.md/ro/content/conferinta-nationala-politici-si-servicii-de-tineret-pentru-fiecare-tanar-din-moldova
https://mecc.gov.md/ro/content/conferinta-nationala-politici-si-servicii-de-tineret-pentru-fiecare-tanar-din-moldova
https://mecc.gov.md/ro/content/conferinta-nationala-politici-si-servicii-de-tineret-pentru-fiecare-tanar-din-moldova
https://mecc.gov.md/ro/content/conferinta-nationala-politici-si-servicii-de-tineret-pentru-fiecare-tanar-din-moldova
https://mecc.gov.md/ro/content/conferinta-nationala-politici-si-servicii-de-tineret-pentru-fiecare-tanar-din-moldova
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management la nivel raional 

în minimum 50% din 

autorităţile administraţiei 

publice locale de nivelul al 

doilea 

suportului pentru crearea structurilor de co-management 

la nivel local. De asemenea, termenii de referință  privind 

contractarea unei organizații cu expertiză în domeniu a 

fost prezentată conducerii ministerului, în vederea 

asigurării realizării subacțiunilor și indicatorilor de 

rezultat stabiliți. 

  

În proces de realizare 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 

5 9. Elaborarea regulamentului-

cadru de oferire  a 

granturilor mici la nivel de 

raion 

2015-2020 Regulamentul-cadru privind organizarea şi desfăşurarea 

Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret și 

a concursului național/local de proiecte pentru grupurile 

de inițiativă ale tinerilor a fost aprobat prin ordinul nr.165 

din 07.07.2017 a ministrului tineretului și sportului, care a 

intrat în vigoare pe 01.01.2018. 

În acest context, menționăm că baza solicitărilor  

recepționate din partea a 7 Consilii  Raionale cu privire la 

acordarea suportului financiar al MECC pivind 

dezvoltarea Programului raional de granturi pentru 

inițiativele tinerilor, a fost elaborat proiectul Hotărârii 

Guvernului Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. 

Proiectul hotărârii Guvernului prevede aprobarea 

repartizării mijloacelor financiare APL de nivelul II din 

bugetul de stat, pentru susținerea programelor de granturi 

pentru inițiativele tinerilor la nivel local.  

 

Realizat 

http://lex.justi

ce.md/index.

php?action=v

iew&view=d

oc&lang=1&i

d=377185 

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 

6 10. Diversificarea formelor de 

participare on-line a 

tinerilor prin intermediul 

forumurilor, platformelor 

2015-2020 Pe parcursul anului 2018 au fost desfășurate două 

consultări privind definitivarea și funcționalitatea 

platformei on-line a tinerilor, astfel încât aceasta să fie 

accesibilă tinerilor din toate comunitățile Republicii 

 Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 



6 

 

etc. Moldova. Ulterior, au fost desfășurate o serie de ședințe 

cu o companie specializată în IT în cadrul cărora au fost  

prezentate recomandări privind arhitectura portalului de 

participare a tinerilor, care să asigure platforma de 

activitate a Consiliilor Locale ale Tinerilor (în continuare 

CLT) în mediul online, precum și asigurarea informării 

tinerilor privind serviciile existente la nivel local. În 

prezent arhitectura portalului este integrată în soluțiile de 

design. În scopul asigurării funcționalității platformei web 

naționale privind participarea tinerilor, a fost semnat 

contractul de prestare a serviciilor privind elaborarea 

fazei a 2-a pentru platforma web, care urmează să fie 

completată de către Secretariatul RNCLTM și președinții 

Consiliilor Raionale ale Tinerilor cu diverse informații ce 

țin de informarea tinerilor despre oportunități și servicii, 

cât și practicile participative ale tinerilor la nivel local. 

 

În proces de realizare 

7 12. Crearea unui mecanism de 

monitorizare a bugetelor la 

nivel local de către tineri și 

a unui mediu propice de 

participare 

 

2015-2020 Mecanismul de monitorizare a bugetelor locale a fost 

asigurat de către RNCLTM. Procesul are loc începând cu 

luna iunie a fiecărui an și se încheie în luna noiembrie. În 

anul 2018, 16 Consilii raionale/ municipale de tineret (în 

continuare CR/MT) au participat în procesul atât de 

elaborare, cât și monitorizare a bugetelor APL de nivelul 

II. 

De asemenea, a fost elaborat Raportul privind evaluarea 

cheltuielilor pentru sectorul de tineret la nivel de APL II, 

care a analizat cadrul de reglementare al sectorului de 

tineret, finanțarea sectorului și finanțelor publice, a 

documentelor strategice și de planificare anuală și pe 

 Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 
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termen mediu. 

Studiul a fost realizat cu suportul MECC și Fondului 

ONU pentru Populație (în continuare UNFPA Moldova), 

în cadrul Fondului Comun pentru dezvoltarea servciilor 

de tineret pentru tineri, inclusiv cei mai vulnerabili. 

 

Realizat, acțiune continuă 

8 13. Organizarea ședințelor 

Comisiei guvernamentale 

pentru politici de tineret 

2015-2020 Pe parcursul anului 2018 Comisia guvernamentală pentru 

politici de tineret nu a fost convocată. Totodată, conform 

prevederilor pct.24 din Regulamentul Comisiei 

guvernamentale pentru politicile de tineret, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.733 din 29.09.2011 cu privire la 

crearea Comisiei guvernamentale pentru politicile de 

tineret, decizia de convocare a şedinţei trebuie să fie 

solicitată de cel puțin 1/3 din membri sau de preşedintele 

Comisiei. 

 

Nerealizat 

 Cancelaria de 

Stat 

9 16. Desfăşurarea campaniilor de 

comunicare și promovare a 

practicilor pozitive de 

activism civic al tinerilor 

2017-2018 Ministerul a oferit suport pentru a desfășura campanii de 

comunicare și promovare a practicilor pozitive de 

activism civic al tinerilor, prin intermediul Programului 

de Granturi 2018 pentru organizațiile de tineret. Prin 

urmare, proiectul ,,Rețeaua Faptelor Bune”, a avut drept 

scop promovarea acţiunilor de voluntariat, sensibilizarea 

populaţiei referitor la valoarea voluntariatului şi 

recunoaşterea muncii prestate de voluntari. În întreaga 

țară au avut loc 129 de acțiuni cu participarea a peste 

2000 de voluntari.  

Un alt program național prin intermediul căruia ministerul 

a oferit suport este ,,Cahul-Capitala Tineretului 2018”. 

https://moldo

va.europalibe

ra.org/a/2920

0603.html 

 

https://moldo

vainprogres.c

om/tineri-

din-12-

comunitati-

rurale-

reuniti-la-

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 

https://moldova.europalibera.org/a/29200603.html
https://moldova.europalibera.org/a/29200603.html
https://moldova.europalibera.org/a/29200603.html
https://moldova.europalibera.org/a/29200603.html
https://moldovainprogres.com/tineri-din-12-comunitati-rurale-reuniti-la-forumul-tinerilor-activi-editia-ii-este-o-bucurie-sa-vorbim-nu-doar-despre-probleme-dar-si-despre-succese/
https://moldovainprogres.com/tineri-din-12-comunitati-rurale-reuniti-la-forumul-tinerilor-activi-editia-ii-este-o-bucurie-sa-vorbim-nu-doar-despre-probleme-dar-si-despre-succese/
https://moldovainprogres.com/tineri-din-12-comunitati-rurale-reuniti-la-forumul-tinerilor-activi-editia-ii-este-o-bucurie-sa-vorbim-nu-doar-despre-probleme-dar-si-despre-succese/
https://moldovainprogres.com/tineri-din-12-comunitati-rurale-reuniti-la-forumul-tinerilor-activi-editia-ii-este-o-bucurie-sa-vorbim-nu-doar-despre-probleme-dar-si-despre-succese/
https://moldovainprogres.com/tineri-din-12-comunitati-rurale-reuniti-la-forumul-tinerilor-activi-editia-ii-este-o-bucurie-sa-vorbim-nu-doar-despre-probleme-dar-si-despre-succese/
https://moldovainprogres.com/tineri-din-12-comunitati-rurale-reuniti-la-forumul-tinerilor-activi-editia-ii-este-o-bucurie-sa-vorbim-nu-doar-despre-probleme-dar-si-despre-succese/
https://moldovainprogres.com/tineri-din-12-comunitati-rurale-reuniti-la-forumul-tinerilor-activi-editia-ii-este-o-bucurie-sa-vorbim-nu-doar-despre-probleme-dar-si-despre-succese/
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Prin urmare, în cadrul programului, la Cahul a fost 

implementat Programul de Granturi Mici. Din 16 dosare 

depuse au fost selectate spre finanțare 7 proiecte/inițiative 

cu caracter civic realizate la nivel comunitar:  

 ,,Dialog între ETNII”, care a avut drept scop 

amenajarea unei alei a tinerilor în satul Alexanderfeld 

prin implicarea tinerilor de diferite etnii;  

 ,,Crearea radioului studențesc”, care a avut drept scop 

asigurarea unui mecanism de informare permanentă a 

elevilor de la Colegiul de Medicină Cahul despre 

evenimentele de interes instituțional, comunitar, 

regional și național din toate domeniile existențiale și 

stimularea activismului civic și a spiritului de 

inițiativă al tineretului studios;  

 ,,O floare pentru MANTA – un mediu protejat pentru 

noi toți”, care a avut drept scop decorarea de către 

tineri a 4 stații de autobuze din comuna Manta;  

 ,,Copilărie veselă în siguranță”, care a avut drept scop 

pregătirea și amenajarea terenului de joacă controlat 

pentru 200 copii, precum și sensibilizarea copiilor și a 

locuitorilor privind necesitatea protejării curățeniei și 

mediului înconjurător din satul Larga Nouă;  

 ,,Tinerii informați-spații și mediu curat”, care a avut 

drept scop formarea la tinerii din satul Brânza a 

deprinderilor de protecție a mediului înconjurător; 

  ,,Progresul tinerilor de azi – prosperitatea generației 

de mâine”, care a avut drept scop sporirea 

productivității tinerilor prin crearea unui mediu 

prielnic pentru dezvoltare. Astfel, au fost identificați 

tineri lideri, a fost consolidată comunitatea și a fost 

forumul-

tinerilor-

activi-editia-

ii-este-o-

bucurie-sa-

vorbim-nu-

doar-despre-

probleme-

dar-si-despre-

succese/ 

 

http://www.a

operspectiva.

org/rezultatel

e-

programului-

de-granturi-

mici-editia-a-

v-a-2018/ 

 

http://dincahu

l.md/ai-o-

idee-de-

proiect-

participa-la-

programul-

de-granturi-

mici-editia-v/ 

 

 

https://moldovainprogres.com/tineri-din-12-comunitati-rurale-reuniti-la-forumul-tinerilor-activi-editia-ii-este-o-bucurie-sa-vorbim-nu-doar-despre-probleme-dar-si-despre-succese/
https://moldovainprogres.com/tineri-din-12-comunitati-rurale-reuniti-la-forumul-tinerilor-activi-editia-ii-este-o-bucurie-sa-vorbim-nu-doar-despre-probleme-dar-si-despre-succese/
https://moldovainprogres.com/tineri-din-12-comunitati-rurale-reuniti-la-forumul-tinerilor-activi-editia-ii-este-o-bucurie-sa-vorbim-nu-doar-despre-probleme-dar-si-despre-succese/
https://moldovainprogres.com/tineri-din-12-comunitati-rurale-reuniti-la-forumul-tinerilor-activi-editia-ii-este-o-bucurie-sa-vorbim-nu-doar-despre-probleme-dar-si-despre-succese/
https://moldovainprogres.com/tineri-din-12-comunitati-rurale-reuniti-la-forumul-tinerilor-activi-editia-ii-este-o-bucurie-sa-vorbim-nu-doar-despre-probleme-dar-si-despre-succese/
https://moldovainprogres.com/tineri-din-12-comunitati-rurale-reuniti-la-forumul-tinerilor-activi-editia-ii-este-o-bucurie-sa-vorbim-nu-doar-despre-probleme-dar-si-despre-succese/
https://moldovainprogres.com/tineri-din-12-comunitati-rurale-reuniti-la-forumul-tinerilor-activi-editia-ii-este-o-bucurie-sa-vorbim-nu-doar-despre-probleme-dar-si-despre-succese/
https://moldovainprogres.com/tineri-din-12-comunitati-rurale-reuniti-la-forumul-tinerilor-activi-editia-ii-este-o-bucurie-sa-vorbim-nu-doar-despre-probleme-dar-si-despre-succese/
https://moldovainprogres.com/tineri-din-12-comunitati-rurale-reuniti-la-forumul-tinerilor-activi-editia-ii-este-o-bucurie-sa-vorbim-nu-doar-despre-probleme-dar-si-despre-succese/
https://moldovainprogres.com/tineri-din-12-comunitati-rurale-reuniti-la-forumul-tinerilor-activi-editia-ii-este-o-bucurie-sa-vorbim-nu-doar-despre-probleme-dar-si-despre-succese/
http://www.aoperspectiva.org/rezultatele-programului-de-granturi-mici-editia-a-v-a-2018/
http://www.aoperspectiva.org/rezultatele-programului-de-granturi-mici-editia-a-v-a-2018/
http://www.aoperspectiva.org/rezultatele-programului-de-granturi-mici-editia-a-v-a-2018/
http://www.aoperspectiva.org/rezultatele-programului-de-granturi-mici-editia-a-v-a-2018/
http://www.aoperspectiva.org/rezultatele-programului-de-granturi-mici-editia-a-v-a-2018/
http://www.aoperspectiva.org/rezultatele-programului-de-granturi-mici-editia-a-v-a-2018/
http://www.aoperspectiva.org/rezultatele-programului-de-granturi-mici-editia-a-v-a-2018/
http://www.aoperspectiva.org/rezultatele-programului-de-granturi-mici-editia-a-v-a-2018/
http://dincahul.md/ai-o-idee-de-proiect-participa-la-programul-de-granturi-mici-editia-v/
http://dincahul.md/ai-o-idee-de-proiect-participa-la-programul-de-granturi-mici-editia-v/
http://dincahul.md/ai-o-idee-de-proiect-participa-la-programul-de-granturi-mici-editia-v/
http://dincahul.md/ai-o-idee-de-proiect-participa-la-programul-de-granturi-mici-editia-v/
http://dincahul.md/ai-o-idee-de-proiect-participa-la-programul-de-granturi-mici-editia-v/
http://dincahul.md/ai-o-idee-de-proiect-participa-la-programul-de-granturi-mici-editia-v/
http://dincahul.md/ai-o-idee-de-proiect-participa-la-programul-de-granturi-mici-editia-v/
http://dincahul.md/ai-o-idee-de-proiect-participa-la-programul-de-granturi-mici-editia-v/
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sporită colaborarea cu APL din satul Iujnoe;  

 ,,Amenajarea spațiului din fața școlii”, care a avut 

drept scop amenajarea și reabilitarea spațiului din fața 

Școlii Profesionale din Cahul nr. 2 pentru petrecerea 

sigură a timpului liber a tinerilor. 

 

Totodată, în perioada 12-13 aprilie 2018, la Cahul, a fost 

organizat Trainingul privind cetățenia activă pentru tineri. 

Timp de 2 zile, 50 de tineri din regiunea de Sud au fost 

invitați să participe la un training pentru stimularea 

activismului civic. Evenimentul a pus un accent deosebit 

pe dezvoltarea comportamentului și abilităților care 

promovează dialogul intercultural prin crearea de relații 

între oameni bazate pe oportunități egale, respect pentru 

diversitate, dezvoltarea comunităților și activismului 

social. 

 

Realizat   

 

 

 

 

 

 

http://gazetad

esud.md/201

8/04/26/tineri

i-din-sudul-

tarii-au-

invatat-cum-

sa-fie-

cetateni-

activi/ 

10 17. Organizarea traininguri-lor 

de formare a tinerilor lideri 

Continuu Pe parcursul anului 2018, a fost oferită susținere pentru 

realizarea a mai multor programe/proiecte care au avut ca 

obiectiv formarea tinerilor lideri. Astfel, în cadrul 

proiectului „Wave Week Moldova 2018”, implementat de 

către Asociația pentru Dezvoltare Creativă, finanțat prin 

intermediul Programului de Granturi 2018 pentru 

organizațiile de tineret, a fost desfășurată cea de-a X-a 

ediție a școlii de vară din cadrul programului național de 

liderism și voluntariat, la care au participat 100 tineri din 

diferite regiuni ale țării. „Wave Week Moldova 2018” 

reprezintă un program de liderism și voluntariat pentru 

tineri, după care tinerii și-au dezvoltat propriile proiecte 

 Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 
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de voluntariat, atât la nivel local, cât și național. Astfel, în 

cadrul școlii de vară au fost desfășurate proiecte de 

voluntariat, ca și mostre pentru participanți pentru a 

învăța cum se planifică și implementează un proiect de 

voluntariat, cum se crează echipa, cum se lucrează cu 

beneficiarii, etc. 

În cadrul proiectului „IntegrACT PLUS”, susținut prin 

intermediul Programului de Granturi 2018 pentru 

organizațiile de tineret, în perioada martie - noiembrie 

inclusiv, 130 de tineri din 12 comunități ale Republica 

Moldova au fost instruiți în domeniul participării civice a 

tinerilor ce aparțin diferitor grupuri etnice. Astfel, în cele 

12 comunități, tinerii au dezvoltat propriile planuri de 

acțiuni la nivel local, care pe de o parte au promovat 

spiritul de activism civic și participare în rândul tinerilor, 

iar pe de altă parte au impulsionat APL pentru o mai bună 

implementare a politicilor de tineret. 

Totodată, în cadrul Programului ,,Cahul - Capitala 

Tineretului 2018” a fost implementat Programul de 

Granturi Mici. Astfel, în cadrul proiectului „Progresul 

tinerilor de azi-prosperitate generației de mâine”, 

implementat în satul Iujnoe, raionul Cahul, au 

fost identificați și implicați 20 tineri lideri, prin urmare a 

fost consolidată comunitatea și a fost sporită colaborarea 

cu APL. 

Un alt eveniment organizat în cadrul Programului Cahul - 

Capitala Tineretului 2018, a fost Campamentul de vară al 

scouților, organizat în perioada 11-16 iulie 2018, în s. 

Cotihana, mun Cahul. Evenimentul a implicat 200 de 

tineri la procesul de consolidare a democrației 
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participative prin organizarea activităților instructiv 

educative nonformale.  

 

Realizat   

11 18. Susținerea inițiativelor 

tinerilor la nivel de 

comunitate 

2015-2020 Autoritatea publică centrală de specialitate a susținut 

financiar implementarea proiectelor și inițiativelor 

tinerilor la nivel de comunitate. Astfel, a fost susținută 

financiar implementarea a 23 de proiecte prin intermediul 

Programului de Granturi 2018 pentru organizațiile de 

tineret. În acest context,  menționăm doar unele proiecte 

care au vizat susținerea tinerilor la nivel comunitar: 

 A.O. „Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din 

Moldova (ANTEM)”, care a implementat proiectul 

„Oportunități de educație non-formală pentru tineri 

prin instruire la distanță”, având drept scop sporirea 

nivelului de integrare profesională și socială a 

tinerilor, din Republica Moldova, prin instruirea 

lingvistică la distanţă. Astfel, 229 tineri, reprezentanți 

ai minorităților etnice din regiunile UTAG, 

Transnistria, Nord, Sud și Centru a Moldovei, au 

învățat limba română prin intermediul platformei 

invat.antem.org. Din numărul total de beneficiari, 125 

tineri au fost certificați cu nivelul A1-A2, iar 104 

tineri cu nivelul B1-B2.  

 La data de 1 septembrie, Institutul pentru Inițiative 

Rurale a organizat un  schimb de experiență între 3 

comunități din sudul țării (or. Vulcănești, UTA 

Găgăuzia; s. Ursoaia și s. Zîrnești, r-ul Cahul) 

comunități implicate în proiectul „IntegrACT PLUS”. 

Activitatea s-a desfășurat cu scopul de a împărtăși 

http://www.a

ntem.org/engl

ish-antem-

propune-noi-

oportunitati-

de-educatie-

nonformala-

pentru-

tinerii-

reprezentanti-

ai-

minoritatilor-

etnice-din-

republica-

moldova/ 

 

 

http://www.ir

i.md/projects/

p-38.html 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 

http://www.antem.org/english-antem-propune-noi-oportunitati-de-educatie-nonformala-pentru-tinerii-reprezentanti-ai-minoritatilor-etnice-din-republica-moldova/
http://www.antem.org/english-antem-propune-noi-oportunitati-de-educatie-nonformala-pentru-tinerii-reprezentanti-ai-minoritatilor-etnice-din-republica-moldova/
http://www.antem.org/english-antem-propune-noi-oportunitati-de-educatie-nonformala-pentru-tinerii-reprezentanti-ai-minoritatilor-etnice-din-republica-moldova/
http://www.antem.org/english-antem-propune-noi-oportunitati-de-educatie-nonformala-pentru-tinerii-reprezentanti-ai-minoritatilor-etnice-din-republica-moldova/
http://www.antem.org/english-antem-propune-noi-oportunitati-de-educatie-nonformala-pentru-tinerii-reprezentanti-ai-minoritatilor-etnice-din-republica-moldova/
http://www.antem.org/english-antem-propune-noi-oportunitati-de-educatie-nonformala-pentru-tinerii-reprezentanti-ai-minoritatilor-etnice-din-republica-moldova/
http://www.antem.org/english-antem-propune-noi-oportunitati-de-educatie-nonformala-pentru-tinerii-reprezentanti-ai-minoritatilor-etnice-din-republica-moldova/
http://www.antem.org/english-antem-propune-noi-oportunitati-de-educatie-nonformala-pentru-tinerii-reprezentanti-ai-minoritatilor-etnice-din-republica-moldova/
http://www.antem.org/english-antem-propune-noi-oportunitati-de-educatie-nonformala-pentru-tinerii-reprezentanti-ai-minoritatilor-etnice-din-republica-moldova/
http://www.antem.org/english-antem-propune-noi-oportunitati-de-educatie-nonformala-pentru-tinerii-reprezentanti-ai-minoritatilor-etnice-din-republica-moldova/
http://www.antem.org/english-antem-propune-noi-oportunitati-de-educatie-nonformala-pentru-tinerii-reprezentanti-ai-minoritatilor-etnice-din-republica-moldova/
http://www.antem.org/english-antem-propune-noi-oportunitati-de-educatie-nonformala-pentru-tinerii-reprezentanti-ai-minoritatilor-etnice-din-republica-moldova/
http://www.antem.org/english-antem-propune-noi-oportunitati-de-educatie-nonformala-pentru-tinerii-reprezentanti-ai-minoritatilor-etnice-din-republica-moldova/
http://www.antem.org/english-antem-propune-noi-oportunitati-de-educatie-nonformala-pentru-tinerii-reprezentanti-ai-minoritatilor-etnice-din-republica-moldova/
http://www.antem.org/english-antem-propune-noi-oportunitati-de-educatie-nonformala-pentru-tinerii-reprezentanti-ai-minoritatilor-etnice-din-republica-moldova/
http://www.iri.md/projects/p-38.html
http://www.iri.md/projects/p-38.html
http://www.iri.md/projects/p-38.html
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experiențele proprii și a acorda suport grupului de 

inițiativă nou format (s. Ursoaia, r-ul Cahul) în 

procesul de implicare civică la nivel local. 

 

Totodată, la data de 6 octombrie 2018, în cadrul 

Programului ,,Cahul-Capitala Tineretului 2018”, a fost 

organizată Gala Internațională a  Inițiativelor de Tineret. 

Această activitate a avut drept scop diseminarea bunelor 

practici privind proiectele locale de tineret în rândul 

partenerilor din Moldova, România, Ucraina și Letonia. 

La eveniment au participat peste 80 de  tineri. 

 

Realizat   

 

http://www.c

ahulevents.m

d/ro/listing/p

m_events/cap

ital_youth/14

86-gala-

ini%C5%A3i

ativelor-de-

tineret-

2018.html  

12 22. Desfăşurarea campaniei de 

informare despre  

importanța  voluntariatului 

și mobilizarea voluntarilor 

2015-2020 Pe parcursul anului 2018, a fost oferită susținere pentru 

organizarea a mai multor campanii și evenimente de 

informare despre importanța voluntariatului și 

mobilizarea voluntarilor. Astfel, în contextul organizării 

și desfășurării activității „Ziua Faptelor Bune 2018”, 

activitate organizată în cadrul proiectului „Rețeaua 

Faptelor Bune” susținut financiar prin intermediul 

Programului de Granturi 2018 pentru organizațiile de 

tineret, a fost desfășurată o amplă campanie de informare 

privind importanța voluntariatului și mobilizarea 

voluntarilor. 

La data de 16 august, la Bălți, a fost desfășurat 

evenimentul „La La Play Voluntariat”, activitate 

organizată în cadrul proiectului ”Moldovan National 

Youth Orchestra: La La Play Worldwide” implementat de 

A.O. Asociația Muzical-Corală în cadrul Programului de 

Granturi 2018 pentru organizațiile de tineret. Evenimentul 

https://tdvmo

ldova.wordpr

ess.com/categ

ory/program-

voluntariat/sa

ptamana-

nationala-a-

voluntariatul

ui/  

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 

https://tdvmoldova.wordpress.com/category/program-voluntariat/saptamana-nationala-a-voluntariatului/
https://tdvmoldova.wordpress.com/category/program-voluntariat/saptamana-nationala-a-voluntariatului/
https://tdvmoldova.wordpress.com/category/program-voluntariat/saptamana-nationala-a-voluntariatului/
https://tdvmoldova.wordpress.com/category/program-voluntariat/saptamana-nationala-a-voluntariatului/
https://tdvmoldova.wordpress.com/category/program-voluntariat/saptamana-nationala-a-voluntariatului/
https://tdvmoldova.wordpress.com/category/program-voluntariat/saptamana-nationala-a-voluntariatului/
https://tdvmoldova.wordpress.com/category/program-voluntariat/saptamana-nationala-a-voluntariatului/
https://tdvmoldova.wordpress.com/category/program-voluntariat/saptamana-nationala-a-voluntariatului/
https://tdvmoldova.wordpress.com/category/program-voluntariat/saptamana-nationala-a-voluntariatului/
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a avut scopul de a promova voluntariatul. Acțiunea s-a 

desfășurat în cadrul Centrului de plasament pentru 

persoane adulte cu dizabilități. Echipa La La Play alături 

de Centrul Republican de Voluntariat au realizat un 

concert în curtea Centrului de plasament pentru 200 de 

beneficiari.  

La data de 16 iulie 2018 a avut loc instruirea cu tematica 

„Comunicarea și colectarea de fonduri pentru activitățile 

de voluntariat” pentru cca 40-50 persoane responsabile 

care s-au implicat activ la nivel local în cadrul 

desfășurării evenimentului Săptămâna Națională a 

Voluntariatului 2018 (SNV 2018).  

În perioada 1-7 octombrie 2018 a fost desfășurată SNV 

2018, ediția a XII-a, care este cel mai mare eveniment de 

promovare a voluntariatului la nivel republican. 

Evenimentul a fost organizat de A.O. „Tinerii pentru 

dreptul la viață” în cadrul proiectului „SNV 2018 – Hai în 

gașca voluntarilor”, susținut prin intermediul Programului 

de Granturi 2018 pentru organizațiile de tineret al MECC. 

Evenimentul a mobilizat un număr mare de organizații şi 

cetățeni din toată țara pentru a promova voluntariatul şi 

implicarea civică a comunității, proces facilitat de către 

37 Coordonatori Raionali/Municipali. Pe parcursul 

acestei săptămâni, autoritățile publice, instituțiile publice, 

organizațiile societății civile și grupurile de inițiativă în 

parteneriat cu mass-media, business-ul, persoane publice 

etc. au realizat campanii de sensibilizare, dezbateri pe 

tema voluntariatului, acțiuni de caritate, salubrizare, 

șezători, instruiri etc. În cadrul SNV 2018 au fost 

desfășurate peste 2 mii de activități cu implicarea a peste 
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60 mii de voluntari din toată țara. 

 

Realizat   

13 23. Desfășurarea anuală a 

Săptămânii naționale a 

voluntariatului 

2015-2020 Săptămâna Națională a Voluntariatului 2018 (SNV 2018) 

s-a desfășurat în perioada 1-7 octombrie 2018, prin 

intermediul Programului de Granturi 2018 pentru 

organizațiile de tineret. În acest sens au fost selectați 

Coordonatori Raionali / Municipali, care au avut rolul de 

a informa şi mobiliza părţile interesate şi de a le implica 

în activităţi de voluntariat la nivel local. Evenimentul a 

mobilizat un număr mare de organizații şi cetățeni din 

toată țara pentru a promova voluntariatul şi implicarea 

civică a comunității. Prin urmare, în cadrul SNV 2018 au 

fost desfășurate cca 2 775 activități pe întreg teritoriul 

Republicii Moldova cu implicarea a cca 60 500 de 

voluntari. 

 

Realizat   

https://tdvmo

ldova.wordpr

ess.com/categ

ory/program-

voluntariat/sa

ptamana-

nationala-a-

voluntariatul

ui/  

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 

14 24. Organizarea anuală a 

festivalului voluntarilor 

2015-2020 La data de 20 decembrie a fost organizată Gala de 

premiere „Jos pălăria în fața voluntarilor!”, ediția 2018, în 

cadrul căreia au fost decernate premii la următoarele 

categorii:  

 Cel mai activ voluntar; 

  Cel mai bun Coordonator de voluntari;  

 Cel mai bun produs/campanie/eveniment care 

promovează voluntariatul sau/și implică voluntari;  

 Cea mai cost-eficientă susținere financiară a sectorului 

de voluntariat;  

 Cea mai bună implicare/promovare a voluntariatului 

internațional; 

http://mecc.g

ov.md/ro/con

tent/monica-

babuc-

decernat-

premii-celor-

mai-active-

ong-uri-

cadrul-

festivalului-

voluntarilor  

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 

https://tdvmoldova.wordpress.com/category/program-voluntariat/saptamana-nationala-a-voluntariatului/
https://tdvmoldova.wordpress.com/category/program-voluntariat/saptamana-nationala-a-voluntariatului/
https://tdvmoldova.wordpress.com/category/program-voluntariat/saptamana-nationala-a-voluntariatului/
https://tdvmoldova.wordpress.com/category/program-voluntariat/saptamana-nationala-a-voluntariatului/
https://tdvmoldova.wordpress.com/category/program-voluntariat/saptamana-nationala-a-voluntariatului/
https://tdvmoldova.wordpress.com/category/program-voluntariat/saptamana-nationala-a-voluntariatului/
https://tdvmoldova.wordpress.com/category/program-voluntariat/saptamana-nationala-a-voluntariatului/
https://tdvmoldova.wordpress.com/category/program-voluntariat/saptamana-nationala-a-voluntariatului/
https://tdvmoldova.wordpress.com/category/program-voluntariat/saptamana-nationala-a-voluntariatului/
http://mecc.gov.md/ro/content/monica-babuc-decernat-premii-celor-mai-active-ong-uri-cadrul-festivalului-voluntarilor
http://mecc.gov.md/ro/content/monica-babuc-decernat-premii-celor-mai-active-ong-uri-cadrul-festivalului-voluntarilor
http://mecc.gov.md/ro/content/monica-babuc-decernat-premii-celor-mai-active-ong-uri-cadrul-festivalului-voluntarilor
http://mecc.gov.md/ro/content/monica-babuc-decernat-premii-celor-mai-active-ong-uri-cadrul-festivalului-voluntarilor
http://mecc.gov.md/ro/content/monica-babuc-decernat-premii-celor-mai-active-ong-uri-cadrul-festivalului-voluntarilor
http://mecc.gov.md/ro/content/monica-babuc-decernat-premii-celor-mai-active-ong-uri-cadrul-festivalului-voluntarilor
http://mecc.gov.md/ro/content/monica-babuc-decernat-premii-celor-mai-active-ong-uri-cadrul-festivalului-voluntarilor
http://mecc.gov.md/ro/content/monica-babuc-decernat-premii-celor-mai-active-ong-uri-cadrul-festivalului-voluntarilor
http://mecc.gov.md/ro/content/monica-babuc-decernat-premii-celor-mai-active-ong-uri-cadrul-festivalului-voluntarilor
http://mecc.gov.md/ro/content/monica-babuc-decernat-premii-celor-mai-active-ong-uri-cadrul-festivalului-voluntarilor
http://mecc.gov.md/ro/content/monica-babuc-decernat-premii-celor-mai-active-ong-uri-cadrul-festivalului-voluntarilor
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  Cea mai activă Instituție Gazdă a Activității de 

Voluntariat (IGAV);  

 Cei mai activi Coordonatori Raionali/Municipali 

Săptămânii Naționale a Voluntariatului 2018;  

 Cele mai interesante poze care au fost postate pe 

rețelele de socializare cu #SNV2018. 

 

Totodată, la nivel regional, la 2 decembrie 2018, la Cahul, 

în cadrul Programului ,,Cahul-Capitala Tineretului 2018” 

a fost organizat Festivalul Regional al Voluntarilor din 

Regiunea de Sud. Festivalul a avut drept scop aprecierea 

voluntarilor și organizațiilor care promovează 

voluntariatul în următoarele raioane: Basarabeasca, 

Cahul, Cantemir, Căuşeni, Cimislia, Ştefan Vodă, Leova, 

Taraclia. Festivalul a avut următoarele categorii de 

premiere:  

 Cel mai activ tânăr Coordonator de voluntari din 

regiunea de Sud 2018;  

 Cea mai activă Organizaţie/Asociaţie Obştească, care 

a promovat voluntariatul în regiunea de Sud 2018;  

 Cel mai activ tânăr Voluntar din regiunea de Sud 

2018;  

 Cel mai activ tânăr jurnalist/blogger care a promovat 

voluntariatul pe parcursul anului din regiunea de Sud 

2018; 

  Voluntariatul promovat prin intermediul multimedia, 

secțiune foto și video din regiunea de Sud 2018;  

 Cel mai activ grup de inițiativă care a promovat 

voluntariatul pe parcursul anului din regiunea de Sud 

2018;  
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 Cel mai bun proiect/activitate/acţiune de voluntariat 

realizată în regiunea de Sud 2018.  

 

Realizat   

15 25. Organizarea periodică a 

conferinței naționale a 

voluntarilor 

2015-2020 Conform prevederilor art.15 al Legii Voluntariatului nr. 

121 din 18.06.2010, Conferința Națională a Voluntarilor 

reprezintă un eveniment organizat o dată la doi ani, care 

identifică principalele obiective şi deziderate ale 

voluntarilor la nivel de politici. Ultima Conferință a avut 

loc în anul 2017, iar următoarea este planificată pentru 

anul 2019. Așadar, pe parcursul anului 2018 s-a asigurat 

procesul de implementare a recomandărilor Conferinței 

din 2017 precum și a altor amgajamente asumate pe 

partea de voluntariat prevăzute în cadrul documentelor de 

politici publice. 

  

Realizat  

 Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 

16 26. Instruirea continuă a 

coordonatorilor de voluntari 

2015-2020 Pe parcursul anului 2018 au fost desfășurate 4 ateliere 

regionale (Bălți, Cahul, Chișinău și Comrat) privind 

instruirea a 37 de coordonatori SNV, care au avut rolul de 

a mobiliza un număr mare de voluntari din comunitate 

pentru a promova voluntariatul şi implicarea civică a 

comunității. Instruirile au fost organizate în scopul 

desfășurării Săptămânii Naţionale a Voluntariatului 

(SNV) 2018, ediţia a XII-a. 

 

 

Realizat   

https://tdvmo

ldova.wordpr

ess.com/categ

ory/evenimen

te-nationale-

organizate-

de-

tdv/saptaman

a-nationala-a-

voluntariatul

ui/snv-2018/ 

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 

17 27. Susținerea și promovarea 

acțiunilor de voluntariat la 

2015-2020 În scopul promovării acțiunilor de voluntariat la nivel 

național, a fost desfășurată Săptămâna Naţională a 

https://tdvmo

ldova.wordpr

Ministerul 

Educației, 

https://tdvmoldova.wordpress.com/category/evenimente-nationale-organizate-de-tdv/saptamana-nationala-a-voluntariatului/snv-2018/
https://tdvmoldova.wordpress.com/category/evenimente-nationale-organizate-de-tdv/saptamana-nationala-a-voluntariatului/snv-2018/
https://tdvmoldova.wordpress.com/category/evenimente-nationale-organizate-de-tdv/saptamana-nationala-a-voluntariatului/snv-2018/
https://tdvmoldova.wordpress.com/category/evenimente-nationale-organizate-de-tdv/saptamana-nationala-a-voluntariatului/snv-2018/
https://tdvmoldova.wordpress.com/category/evenimente-nationale-organizate-de-tdv/saptamana-nationala-a-voluntariatului/snv-2018/
https://tdvmoldova.wordpress.com/category/evenimente-nationale-organizate-de-tdv/saptamana-nationala-a-voluntariatului/snv-2018/
https://tdvmoldova.wordpress.com/category/evenimente-nationale-organizate-de-tdv/saptamana-nationala-a-voluntariatului/snv-2018/
https://tdvmoldova.wordpress.com/category/evenimente-nationale-organizate-de-tdv/saptamana-nationala-a-voluntariatului/snv-2018/
https://tdvmoldova.wordpress.com/category/evenimente-nationale-organizate-de-tdv/saptamana-nationala-a-voluntariatului/snv-2018/
https://tdvmoldova.wordpress.com/category/evenimente-nationale-organizate-de-tdv/saptamana-nationala-a-voluntariatului/snv-2018/
https://tdvmoldova.wordpress.com/category/evenimente-nationale-organizate-de-tdv/saptamana-nationala-a-voluntariatului/snv-2018/
https://tdvmoldova.wordpress.com/category/program-voluntariat/saptamana-nationala-a-voluntariatului/
https://tdvmoldova.wordpress.com/category/program-voluntariat/saptamana-nationala-a-voluntariatului/
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nivel local și național Voluntariatului (SNV) 2018, Gala de premiere „Jos 

pălăria în fața voluntarilor!” – ediția 2018, Festivalul 

Regional al Voluntarilor din Regiunea de Sud și 

evenimentul cu caracter național de promovare a 

voluntariatului și a activismului civic „Ziua faptelor 

bune”.  

 

Realizat   

ess.com/categ

ory/program-

voluntariat/sa

ptamana-

nationala-a-

voluntariatul

ui/  

Culturii și 

Cercetării 

18 28. Organizarea și susținerea 

acțiunilor pentru tineret în 

cadrul proiectului „Capitala 

Tineretului”  

2015-2020 În anul 2018, titlul de ,,Capitala Tineretului” a fost 

deținut de mun. Cahul. În vederea organizării și 

desfășurării activităților incluse în planul de acțiuni 

stabilit, ministerul a acordat resurse financiare în valoare 

de 1 384 852, 90 lei. 

Acțiunile au fost orientate pe următoarele priorități: 

 Participarea tinerilor (Training privind cetățenia activă 

pentru tineri; Festivalul Regional al Voluntarilor; 

Conferința Națională a Consiliilor Raionale și 

Municipale de Tineret; Curs național de instruire 

pentru reprezentanții APL și lucrătorii de tineret 

privind accesul tinerilor la drepturile sociale; Instruire 

privind scrierea de proiecte pentru tineri; Activitate de 

plantare a arborilor cu participarea tinerilor; Conferință 

științifică ”Viitor european pentru tinerii din Republica 

Moldova”; Campamentul Scouților etc); 

 Serviciile pentru tineri (Cahul Maraton - Tinerii pentru 

un mod sănătos de viață; Euro Velo Maraton etc); 

 Oportunitățile economice pentru tineri (Program de 

Granturi Mici; Forumul Tinerilor Antreprenori din 

regiunea de Sud etc); 

 Consolidarea sectorului de tineret (Evenimentul de 

http://gazetad

esud.md/201

8/04/26/tineri

i-din-sudul-

tarii-au-

invatat-cum-

sa-fie-

cetateni-

activi/http://g

azetadesud.m

d/2018/04/26

/tinerii-din-

sudul-tarii-

au-invatat-

cum-sa-fie-

cetateni-

activi/ 

 

http://www.a

operspectiva.

org/programu

lui-de-

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tdvmoldova.wordpress.com/category/program-voluntariat/saptamana-nationala-a-voluntariatului/
https://tdvmoldova.wordpress.com/category/program-voluntariat/saptamana-nationala-a-voluntariatului/
https://tdvmoldova.wordpress.com/category/program-voluntariat/saptamana-nationala-a-voluntariatului/
https://tdvmoldova.wordpress.com/category/program-voluntariat/saptamana-nationala-a-voluntariatului/
https://tdvmoldova.wordpress.com/category/program-voluntariat/saptamana-nationala-a-voluntariatului/
https://tdvmoldova.wordpress.com/category/program-voluntariat/saptamana-nationala-a-voluntariatului/
https://tdvmoldova.wordpress.com/category/program-voluntariat/saptamana-nationala-a-voluntariatului/
http://gazetadesud.md/2018/04/26/tinerii-din-sudul-tarii-au-invatat-cum-sa-fie-cetateni-activi/http:/gazetadesud.md/2018/04/26/tinerii-din-sudul-tarii-au-invatat-cum-sa-fie-cetateni-activi/
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http://gazetadesud.md/2018/04/26/tinerii-din-sudul-tarii-au-invatat-cum-sa-fie-cetateni-activi/http:/gazetadesud.md/2018/04/26/tinerii-din-sudul-tarii-au-invatat-cum-sa-fie-cetateni-activi/
http://gazetadesud.md/2018/04/26/tinerii-din-sudul-tarii-au-invatat-cum-sa-fie-cetateni-activi/http:/gazetadesud.md/2018/04/26/tinerii-din-sudul-tarii-au-invatat-cum-sa-fie-cetateni-activi/
http://gazetadesud.md/2018/04/26/tinerii-din-sudul-tarii-au-invatat-cum-sa-fie-cetateni-activi/http:/gazetadesud.md/2018/04/26/tinerii-din-sudul-tarii-au-invatat-cum-sa-fie-cetateni-activi/
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http://gazetadesud.md/2018/04/26/tinerii-din-sudul-tarii-au-invatat-cum-sa-fie-cetateni-activi/http:/gazetadesud.md/2018/04/26/tinerii-din-sudul-tarii-au-invatat-cum-sa-fie-cetateni-activi/
http://gazetadesud.md/2018/04/26/tinerii-din-sudul-tarii-au-invatat-cum-sa-fie-cetateni-activi/http:/gazetadesud.md/2018/04/26/tinerii-din-sudul-tarii-au-invatat-cum-sa-fie-cetateni-activi/
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http://gazetadesud.md/2018/04/26/tinerii-din-sudul-tarii-au-invatat-cum-sa-fie-cetateni-activi/http:/gazetadesud.md/2018/04/26/tinerii-din-sudul-tarii-au-invatat-cum-sa-fie-cetateni-activi/
http://gazetadesud.md/2018/04/26/tinerii-din-sudul-tarii-au-invatat-cum-sa-fie-cetateni-activi/http:/gazetadesud.md/2018/04/26/tinerii-din-sudul-tarii-au-invatat-cum-sa-fie-cetateni-activi/
http://gazetadesud.md/2018/04/26/tinerii-din-sudul-tarii-au-invatat-cum-sa-fie-cetateni-activi/http:/gazetadesud.md/2018/04/26/tinerii-din-sudul-tarii-au-invatat-cum-sa-fie-cetateni-activi/
http://gazetadesud.md/2018/04/26/tinerii-din-sudul-tarii-au-invatat-cum-sa-fie-cetateni-activi/http:/gazetadesud.md/2018/04/26/tinerii-din-sudul-tarii-au-invatat-cum-sa-fie-cetateni-activi/
http://gazetadesud.md/2018/04/26/tinerii-din-sudul-tarii-au-invatat-cum-sa-fie-cetateni-activi/http:/gazetadesud.md/2018/04/26/tinerii-din-sudul-tarii-au-invatat-cum-sa-fie-cetateni-activi/
http://gazetadesud.md/2018/04/26/tinerii-din-sudul-tarii-au-invatat-cum-sa-fie-cetateni-activi/http:/gazetadesud.md/2018/04/26/tinerii-din-sudul-tarii-au-invatat-cum-sa-fie-cetateni-activi/
http://www.aoperspectiva.org/programului-de-granturi-mici-editia-a-v-a-2018/
http://www.aoperspectiva.org/programului-de-granturi-mici-editia-a-v-a-2018/
http://www.aoperspectiva.org/programului-de-granturi-mici-editia-a-v-a-2018/
http://www.aoperspectiva.org/programului-de-granturi-mici-editia-a-v-a-2018/
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lansare a Capitalei Tineretului; Ziua Internațională a 

Tineretului (ZIT); Gala Internațională a Inițiativelor de 

Tineret etc). 

Cele 24 de acțiuni finanțate din cadrul Programului au 

avut ca beneficiari direcți 5825 de tineri, iar indirecți 

peste 33 000 de tineri atât din mun. Cahul, cât și din 

întreg teritoriul țării. 

La data de 26 iulie 2018, a fost lansat concursul de 

selectarea a localității ce va deține statutul de  Capitala 

Tineretului 2019. Urmare a concursului desfășurat, satul 

Costești din raionul Ialoveni a fost desemnat câștigător. 

 

Realizat 

granturi-

mici-editia-a-

v-a-2018/ 

 

https://www.t

rm.md/ro/regi

onal/ziua-

internationala

-a-tineretului-

va-fi-

celebrata-la-

cahul/  

19 29. Acordarea premiului pentru 

tineret în domeniile cultural-

artistic, tehnico-științific și 

civic 

2015-2020 La data de 18 septembrie a fost lansat Concursul 

,,Premiile Naționale pentru dezvoltarea sectorului de 

Tineret”, ediţia 2018. Premiile au fost decernate în cadrul 

Galei Premiilor Naționale pentru Dezvoltarea Sectorului 

de Tineretul, ediția 2018, care s-a desfășurat la 27 

noiembrie 2018. Astfel, au fost decernate 5 premii 

naționale și 4 mențiuni. Premiul Naţional pentru 

Dezvoltarea Sectorului de Tineret se decernează: 

specialiştilor de tineret din cadrul APL de nivelul I şi II; 

lucrătorilor de tineret; Centrelor de Tineret, precum şi 

CLT. Fondul de premiere a constituit 91 000 mii lei. 

Totodată, a fost elaborat un nou proiect al 

Regulamentului privind Premiul Național pentru Tineret 

și proiectul Ghidului de evaluare a dosarelor înaintate la 

concursul Premiul Național pentru Tineret, care sunt la 

etapa de consultare. Concursul are scopul de a pune în 

valoare cele mai bune proiecte/inițiative/idei realizate de 

https://mecc.

gov.md/ro/co

ntent/minister

ul-educatiei-

culturii-si-

cercetarii-

decernat-

premii-celor-

mai-

merituosi-

tineri 

 

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 

http://www.aoperspectiva.org/programului-de-granturi-mici-editia-a-v-a-2018/
http://www.aoperspectiva.org/programului-de-granturi-mici-editia-a-v-a-2018/
http://www.aoperspectiva.org/programului-de-granturi-mici-editia-a-v-a-2018/
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către și pentru tineri la mai multe categorii. Noul 

Regulament urmează a fi prezentat spre aprobare pe 

parcursul anului 2019. 

 

Realizat   

20 30. Organizarea acțiunilor 

dedicate Zilei Naționale a 

Tineretului și Zilei 

Internaționale a Studentului 

2015-2020 Cu ocazia marcării Zilei Naționale a Tineretului și Zilei 

Internaționale a Studentului, pe parcursul lunii noiembrie 

2018 au fost desfășurate peste 410  activități de tineret la 

nivel  raional/municipal.  

 

 

 

 

 

 

Realizat   

https://mecc.

gov.md/sites/

default/files/p

lan_national_

consolidat_de

dicat_zilei_n

ationale_a_ti

neretului_si_

zilei_internati

onale_a_stud

entului_0.pdf 

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării;  

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

21 32. Organizarea activităților de 

instruire a specialiștilor de 

tineret din cadrul 

autorităţilor administraţiei 

publice locale şi rolul lor în 

funcţionarea consiliilor 

locale ale tinerilor 

2015-2018 În perioada 25-28 iulie a fost desfășurat Atelierul de lucru 

,,Competențele specifice ale specialistului în lucrul de 

tineret”. La eveniment au participat specialiștii în lucrul 

de tineret și managerii Centrelor de Tineret din raioanele 

incluse în Programul de Dezvoltare a Centrelor de Tineret 

2017-2022 (în continuare PDCT 2017--2022). 

În perioada 19-21 octombrie a fost desfășurat atelierul 

,,Coordonarea acțiunilor comune ale MECC și APL de 

nivelul II privind implementarea politicilor de tineret la 

nivel local în anul 2019”, organizat în cadrul Fondului 

Comun cu UNFPA Moldova.  

De asemenea, sistematic, funcționarilor publici din cadrul 

APL le-a fost oferită asistență consultativă și 

metodologică privind crearea altor noi consilii raionale și 

 Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 
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comunitare, precum și metode de lucru cu structurile 

reprezentative ale tinerilor la nivel local și implicarea 

acestora în viața comunitară. 

 

Realizat   

22 34. Organizarea instruirilor 

privind crearea şi 

funcționarea unui consiliu 

local al tinerilor 

Continuu În scopul extinderii RNCLTM în anul 2018 a fost lansat 

procesul de identificare/creare a grupurilor de inițiativă la 

nivel local. Astfel, în perioada aprilie-decembrie, în 10 

unități teritorial-administrative (în continuare UAT), au 

fost formate grupuri de inițiativă la nivel de raion 

(Hîncești, Soroca, Cantemir, Căușeni, Nisporeni, Glodeni, 

Soldănești, Călărași, Râșcani și Cantemir). Secretariatul 

RNCLTM au organizat 10 instruiri,  în cadrul cărora 

grupurile au fost informate despre procesul corect de 

creare a CR/MT. Ulterior, în cadrul adunărilor generale 

ale tinerilor au fost create 5 CR/MT: Hîncești, Soroca, 

Cantemir, Căușeni și Șoldănești. 

În cadrul Conferințelor Naționale privind Consolidarea 

Consiliilor Tinerilor, membrii Consiliilor Tinerilor  de 

asemenea, au fost instruiți în cadrul atelierelor de lucru  

despre crearea şi funcționarea unui CLT, precum și, 

elaborarea planurilor de activitate, organizarea și 

desfășurarea activităților din cadrul Planului 

Calendaristic, alte aspecte ce țin de dezvoltarea 

instituțională a structurilor reprezentative ale tinerilor. 

Luând în considerare că fluctuația tinerilor în cadrul 

CR/MT este destul de mare, în perioada august-octombrie 

2018 a fost lansat procesul de completare a 12 CR/MT, 

iar în Orhei și Cahul au fost organizate alegeri pentru 

obținerea următorului mandat în cadrul CR/MT. 

 Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 
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În scopul dezvoltării capacităților CR/MT, în luna iunie 

2018 a fost lansat un proces de evaluare a capacitărilor 

CR/MT. Astfel au fost evaluate  14 consilii, care au 

primit o calificare în dependență de  nivelul de 

consolidare și funcționare: 4 consilii au primit cel mai 

înalt nivel, 7 consilii - nivel satisfăcător și 3 consilii au 

fost apreciate cu calificativul ”mai puțin satisfăcător”.  

În urma evaluării a fost lansat un program pentru 

instruirea CR/MT-urilor în dependență de necesitățile 

identificate. 

Pentru realizarea instruirilor Secretariatul RNCLTM au 

întreprinse  vizite de lucru pentru instruirea CR/MT din 

13 raioane. 

 

Realizat   

23 36. Organizarea ședințelor  

rețelelor raionale ale 

consiliilor locale ale 

tinerilor 

2015-2020 Pe parcursul anului 2018, prin intermediul Programului 

de asistență privind consolidarea și funcționarea CR/MT,  

ministerul a susținut organizarea şi desfăşurarea 

şedinţelor plenare a  rețelelor raionale ale CLT, în 

componența cărora intra CLT din următoarele localități 

rurale: Chișinău (4 CLT), Ialoveni (15 CLT), Florești (10 

CLT), Orhei (2 CLT), Ungheni (16 CLT), Anenii Noi (12 

CLT), Cantemir (6 CLT), Strășeni (2 CLT), Leova (3 

CLT), Soroca (2 CLT).  

În trimestrul IV al anului 2018 în componența RNCLTM 

intrau 19 CR/MT, ceea ce constituie 54,28% din numărul 

total al UAT. 

Numărul tinerilor implicați în activitatea CR/MT 

constituie 545 tineri, care reprezintă 72 de consilii 

comunitare și 171 localități rurale. 

 Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 



22 

 

 

Realizat   

24 38. Organizarea ședințelor 

rețelei naționale a consiliilor 

locale ale tinerilor 

2015-2020 În scopul  eficientizării activității RNCLTM, mobilizării 

și consultării reprezentanților CR/MT în privința unor 

subiecte importante, au avut loc Ședințe Trimestriale ale 

RNCLTM. 

Astfel, pe parcursul anului 2018 au fost desfășurate 3 

ședințe cu participarea președinților/vicepreședinților 

CR/MT: 

- 28 aprilie 2018   (12 reprezentanti CR/MT); 

- 14 august 2018   (15 reprezentanți CR/MT); 

- 11 noiembrie 2018   (16 reprezentanti CR/MT). 

În cadrul ședințelor de lucru au fost abordate diverse 

aspecte ce țin de  managementul consiliului, procedura 

planificare și de raportare, realizarea planului 

calendaristic, interacțiunea cu APL, organizarea diferitor 

evenimente, alte provocări cu care se confruntă Consiliile 

în realizarea activităților. 

 

Realizat    

 Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 

25 40. Organizarea forumurilor 

anuale ale rețelei consiliilor 

locale ale tinerilor 

2015-2020 În perioada aprilie-mai  2018 de către CR/MT au fost 

desfășurate 16 forumuri raionale ale tinerilor. 

Evenimentele au favorizat comunicarea cu reprezentanții 

APL, cooperarea cu alți actori comunitari, în vederea 

formulării unor recomandări de îmbunătățire a sectorului 

de tineret. În cadrul forumurilor au fost prezentare 

rezultatele sondajului realizat în mediul tinerilor. De 

asemenea au fost desfășurate ateliere de lucru unde au 

fost abordate provocările tinerilor în comun cu diverși 

specialiști din domeniul asistență socială,  angajare în 

 Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 
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câmpul muncii, antreprenoriat, sănătate, reprezentanți ai 

APL responsabili de domeniul de tineret. În baza 

subiectelor  abordate, analizate, au fost formulate  diverse 

soluții pentru îmbunătățirea situației tinerilor și elaborate 

16 Rezoluții, care, ulterior, au fost prezentate autorităților 

publice. Urmare a desfășurării forumurilor 

raionale/municipale au fost desfășurate 13 post-forumuri 

cu participarea mai multor prestatori de servici, structuri 

tangibile cu politicile de tineret, reprezentanți ai societății 

civile, în cadrul cărora au fost elaborate propuneri de 

proiecte pentru APL în vederea elaborării unui buget pe 

componenta tineret, axat pe necesitățile actuale ale  

tinerilor. 

 

Realizat 

26 41. Susținerea consiliilor locale 

ale tinerilor prin programe 

de granturi 

2015-2020 Pe parcursul anului  2018 MECC a acordat finanțare 

RNCLTM în scopul consolidării capacităților de 

organizare și funcționare a CR/MT, în sumă totală de  1 

112 650,00 lei. Suportul a fost acordat sub formă de 

granturi pentru 22 CR/MT, și a constituit 40 la sută din 

suma totală alocată pentru realizarea acțiunilor din Planul 

Calendaristic al RNCLTM, care  au asigurat: 

 Procesul de identificare a necesităților tinerilor la nivel 

local; 

 Crearea spațiilor de discuții și dezbateri a deciziilor 

care contribuie la dezvoltarea unui dialog durabil și 

eficient cu APL și cu alți actori locali, tangibili cu   

politicile de tineret; 

 Creșterea mijloacelor financiare alocate în bugetele 

locale pentru activități de tineret, reieșind din 

 Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 
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necesitățile actuale ale tinerilor; 

 Creșterea numărului de tineri implicați în viața publică 

locală, precum și în procesul de luare a deciziilor la 

nivel local. 

 

În cadrul Programului de asistență pentru consolidarea și 

dezvoltarea CR/MT, paralel cu activitățile care fac parte 

din Planul Calendaristic al RNCLTM, Secretariatul rețelei  

a asigurat, inclusiv: 

 Schimbul permanent de experiență între consilii, vizite 

de lucru între membrii rețelei; 

 Evaluarea structurilor raionale reprezentative ale 

tinerilor și extinderea acestor structuri la nivel 

comunitar; 

 Organizarea și desfășurarea procesului de 

creare/completare a CR/MT; 

 Valorificarea resursei umane pe care o prezintă tinerii, 

fiind principalii inițiatori de muncă voluntară. 

Repartizarea geografică a finanțărilor pe teritoriul țării a 

fost uniformă și a fost făcută în baza unui acord de 

parteneriat semnat între ministerul de resort și RNCLTM 

pentru perioada 2016-2020.  

 

Realizat   

27 42. Organizarea instruirilor 

pentru consiliul local al 

tinerilor privind asigurarea 

durabilității financiare 

2015-2020 În cadrul Conferințelor Naționale ale RNCLTM  care au 

avut loc la Florești (24-25 februarie), Chișinău (26-27 

mai), Ungheni (5-7 octombrie), Cahul (15-16 decembrie) 

au avut loc sesiuni de instruire privind asigurarea 

durabilității financiare, în special planificarea cheltuielilor 

de către APL pe componenta de tineret, elaborarea 

 Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 
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proiectelor si identificarea potențialilor parteneri. CR/MT 

au fost instruite și în cadrul vizitelor de lucru ale 

Secretariatului RNCLTM în teritoriu, la solicitarea 

acestora. 

 

Realizat   

28 43. Asigurarea participării 

tinerilor cu oportunități 

reduse la toate activitățile 

consiliilor locale ale 

tinerilor 

2015-2020 Participarea tinerilor în cadrul CLT se face fără a exista 

impedimente în implicarea tinerilor cu oportunități 

reduse, dizabilități fizice sau cu diferențieri în bază de 

origine etnică, religie, sex sau rasă. 

De asemenea, RNCLTM în procesul de realizare a 

activităților curente implică tineri vulnerabili/oportunități 

reduse și oferă recomandări în fiecare UAT unde 

funcționează un Consiliu de Tineret privind facilitarea 

participării tinerilor din diferite categorii sociale. Astfel, 

pe parcursul anului 2018 au fost realizate peste 400 de 

activități, care au asigurat dreptul de participare a tuturor 

tinerilor din comunități. 

 

Realizat   

 Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 

29 44. Instruirea persoanelor-cheie 

din consiliile locale ale 

tinerilor privind participarea 

incluzivă a tinerilor cu 

oportunități reduse 

Continuu La 24 noiembrie 2018 a avut loc sesiunea de instruire a 

persoanelor-cheie din cadrul CR/MT privind participarea 

incluzivă a tinerilor cu oportunități reduse în activitățile 

CR/MT. 

Instruirea a inclus două compartimente: tehnici de 

comunicare pentru promovarea tinerilor cu oportunități 

reduse la nivel de comunitate și tehnici de stabilire a 

indicatorilor de rezultat pentru completarea Planurilor de 

activitate ale CR/MT privind participarea tinerilor cu 

oportunități reduse în procesul de luare a deciziilor la 

 Ministerul 
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nivel local. De asemenea, tinerii au fost instruiți despre 

modalitățile eficiente de comunicare cu tinerii cu 

oportunități reduse, precum și implicarea acestora în 

diverse activități la nivel de comunitate. Beneficiari ai 

instruirilor au fost 35 persoane, reprezentanți ai 16  

CR/MT, responsabili de comunicare și resurse umane. 

 

Realizat   

30 45. Promovarea programului 

„ERASMUS Plus” şi a altor 

programe internaționale 

2015-2020 În perioada aprilie - decembrie 2018 în cadrul proiectului 

,,Promovarea programului Erasmus+: Youth in Action”, 

susținut prin intermediul Programului de Granturi 2018 

pentru organizațiile de tineret, reprezentanții a cca 100 

organizații de tineret au fost familiarizați despre 

oportunitățile programului Erasmus+: Youth in Action. 

Prin urmare, tinerii şi organizaţiile de tineret din 

Republica Moldova cunosc mai profund aspectele şi 

oportunităţile oferite de către programul Erasmus+: 

Youth in Action. Drept rezultat, vor putea să participe la 

diverse proiecte de mobilitate a tinerilor (Schimburi de 

tineret şi Proiecte de Voluntariat) şi  a lucrătorilor de 

tineret (Seminar, Training Course, Study Visit, Job 

Shadowing, Contact Making Event) prin intermediul 

organizațiilor de tineret din Moldova care vor fi implicate 

în calitate de parteneri de încredere în proiecte Erasmus+: 

Youth in Action. 

 

Realizat   

 Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 

31 47. Susţinerea schimbului de 

experiențe dintre membrii 

consiliilor locale ale 

2015-2020 În cadrul Conferințelor trimestriale a RNCLTM au fost 

realizate schimburi de experiență privind bune practici 

precum și elaborate recomandări pentru implementarea 

 Ministerul 

Educației, 

Culturii și 
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tinerilor Planului cadru de acțiuni privind implicarea tinerilor în 

procesul decizional la nivel local. 

 

Realizat    

Cercetării 

32 49. Susținerea evenimentelor de 

promovare a mobilității 

tinerilor 

2015-2020 În perioada 9-19 august 2018 a fost desfășurată Școala 

Internațională de Vară ,,Istorii din cartierul meu”, 

activitate din  cadrul proiectului ”Edu-Art (educație 

artistică non-formală pentru o generație de tineri implicați 

social și integrați din punct de vedere profesional)”, 

finanțat prin intermediul Programului de Granturi 2018. 

Scopul proiectului a fost de a promova și stimula 

participarea tinerilor în cadrul programelor de mobilitate. 

Astfel, tineri din Italia, Moldova, Ucraina, România și 

Polonia au avut ocazia să lucreze cu experți din domeniul 

designului, organizării comunitare, fotografiei și 

dramaturgiei, pentru a învăța cum să interacționeze și să 

cunoască o comunitate locală.  

În perioada 20-28.07.2018 în Republica Azerbaidjan s-a 

desfășurat tabăra de vară ,,Atelier de creație” în cadrul 

căreia țara noastră a fost reprezentată de un grup de 

studenți din cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte 

Plastice. 

În perioada 30 august-3 septembrie 2018 a fost organizată 

Școala Europeană de Instruire pentru Tineret ASTRA. În 

cadrul programului au participat pedagogi, funcționari 

publici, tineri, experți, jurnaliști, lideri de ONG-uri din 

Republica Moldova, România, Ucraina. Evenimentul a 

fost organizat de către A.O. Astra Anenii Noi, Consiliului 

raional Anenii Noi cu susținerea MECC. 

În perioada aprilie - decembrie în cadrul proiectului 
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,,Promovarea programului Erasmus+: Youth in Action”, 

susținut prin intermediul Programului de Granturi 2018 

pentru organizațiile de tineret, reprezentanții a cca 100 

organizații de tineret au fost familiarizați despre 

oportunitățile de mobilitate ale programului Erasmus+: 

Youth in Action. 

 

Realizat   

33 50. Diseminarea trimestrială a 

buletinelor informative 

pentru tinerii plecaţi peste 

hotare 

2015-2020 Pe parcursul anului 2018, în scopul informării și 

promovării acțiunilor Guvernului/BRD/diasporei, 

Ambasadelor Republicii Moldova de peste hotare și a 

programelor guvernamentale organizate cu și pentru 

diasporă, inclusiv în grupurile moldovenilor de peste 

hotare au fost publicate și distribuite 2017 comunicate de 

presă, 40 buletine informative, 60 anunțuri.  

Totodată, au fost implementate următoarele 

proiecte/programe: 

 Programul ,,Diaspora Engagement Hub”-16 proiecte 

finanțate; 

 Concursul ,,Moldova sunt EU”-25 participanți; 

 Dezvoltarea capacităților antreprenoriale ale diasporei 

Republicii Moldova”-9 beneficiari; 

 Programul ,,D.O.R.-Diaspora.Origini.Reveniri”-100 

beneficiari. 

 

Realizat   

https://brd.go

v.md/ 

Biroul pentru 

relaţii cu 

diaspora 

34 51. Organizarea instruirilor de 

creare și gestionare a 

blogurilor 

2015-2020 Această acțiune a fost realizată în anii precedenți. 

 

 

Realizat   

 Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 
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35 54. Realizarea campaniei de 

informare privind riscurile 

mediului on-line a tinerilor 

şi securitatea cibernetică 

2015-2018 Pe parcursul anului 2018 au fost realizate mai multe 

şedinţe cu reprezentanţii Inspectoratului național de 

investigații al Inspectoratului General al Poliției. Astfel,  

a fost elaborat un proiect de ordin comun și a unui plan 

comun de acţiuni pentru anii 2019-2020, care a fost 

aprobat și semnat de conducerea ambelor ministere. 

  

În proces de realizare 

 Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 

36 57. Susținerea organizării, în 

comun cu organizațiile și 

instituțiile de tineret 

partenere, a conferinţelor, 

forumurilor, seminarelor 

internaționale etc. în 

Republica Moldova privind 

domeniul politicilor de 

tineret, conform 

angajamentelor asumate în 

cadrul organizațiilor 

internaționale (Consiliul 

Europei, Uniunea 

Europeană, CSI, GUAM, 

Iniţiativa Central Europeană 

etc.) 

 

2015-2020 În perioada 17-20 aprilie 2018 a avut loc Atelierul de 

instruire ,,Aplicarea instrumentelor de evaluare și 

monitorizare a politicilor de tineret naționale și locale” 

dedicat funcționarilor publici responsabili de domeniul 

tineret din cadrul APL de niv. II. Atelierul a avut loc în 

cadrul Proiectului „Youth Inclusion” (Incluziunea 

Tinerilor), implementat de către Organizaţia pentru 

Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) și finanțat 

de Uniunea Europeană 2015-2017. De asemenea, la data 

de 25 aprilie 2018 la Chișinău a avut loc evenimentul de 

încheiere a Proiectului „Youth Inclusion” (Incluziunea 

Tinerilor), implementat de către Organizaţia pentru 

Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) și finanțat 

de Uniunea Europeană 2015-2017.  Evenimentul s-a 

focusat pe Analiza OECD a politicilor intersectoriale de 

asigurare a bunăstării tinerilor din Republica Moldova în 

cadrul căruia s-a prezentat Raportul privind 

implementarea proiectului Incluziunea Tinerilor în 

Republica Moldova. 

În perioada 18-20 septembrie 2018 în Republica Moldova 

a avut loc  Reuniunea anuală a Rețelei europene a 

cercetătorilor pe domeniul de tineret precum și a 

 Ministerul 
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Corespondenților naționali pe domeniul de tineret, 

organizată de către Youth Partnership, o platformă de 

cooperare între Consiliul Europei și UE. Ministerul a 

coordonat procesul de organizare, a oferit suport logistic 

și a prezentat experiența Republicii Moldova pe partea de 

cercetare și monitorizare și evaluare a politicilor de 

tineret.  

 

Realizat   

37 58. Dezvoltarea cooperării 

multilaterale prin asigurarea 

unei comunicări dinamice și 

eficiente cu organizațiile și 

structurile internaționale ce 

susțin politicile de tineret și 

sport  (Consiliul Europei, 

Comisia Europeană, 

Organizația Națiunilor 

Unite, Comunitatea Statelor 

Independente, GUAM, 

Inițiativa Central 

Europeană, Grupul de la 

Visegrad etc.) 

2015-2020 În perioada 26-28 martie 2018 au avut loc la Budapesta, 

Ungaria, cea de-a 60-a Reuniune a Comitetului Director 

pentru Tineret şi ce-a de-a 38-a Reuniune a Consiliului 

Mixt pentru Tineret ale Consiliului Europei, iar în 

perioada 15-17 octombrie 2018 au avut loc la Strasbourg, 

Franța, cea de-a 59-a Reuniune a Comitetului Director 

pentru Tineret şi cea de-a 39-a Reuniune a Consiliului 

Mixt pentru Tineret ale Consiliului Europei, la care s-a 

asigurat participarea expertului titular al Republicii 

Moldova în structurile nominalizate. 

În perioada 17-19 martie 2018, la Strasbourg a avut loc 

seminarul Shaping european youth policies in theory and 

practice, la care a fost asigurată participarea ministerului. 

Seminarul a fost organizat de către Youth Partnership 

platforma de cooperare pe domeniul de tineret dintre CoE 

și UE. 

La data de 4 aprilie 2018, la Paris, a avut loc Conferința 

finală a proiectului „Youth Inclusion”, în paralel având 

loc la sediul OECD și Forumul Global privind 

Dezvoltarea (4-5 aprilie), în cadrul căruia au fost 

prezentate și discutate rezultatele proiectului Youth 

 Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 
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Inclusion. Totodată, în cadrul Conferinței fost organizată 

și o masă rotundă la nivel înalt (cu conducătorii 

ministerelor responsabile de tineret din cele 9 țări 

beneficiare ale proiectului) unde au fost discutate 

rezultatele proiectului pentru fiecare țară în parte precum 

și acțiunile care necesită a fi întreprinse în vederea 

asigurării bunăstării și unei mai bune incluziuni a 

tinerilor.  

-A fost asigurată participarea la cea de-a XVIII-a 

reuniune a Platformei Multilaterale a Parteneriatului Estic 

nr.IV ,,Mobilitate și Contacte Interumane”  (19.06.2018), 

care avut loc Bruxelles. 

În acest context, menționăm că s-a prezentat raportul 

privind angajamentele asumate pe domeniile de tineret și 

sport în cadrul vizitei de lucru de la Bruxelles, Belgia, la 

17 iulie 2018, în cadrul şedinţei Sub-comitetului nr. 4 

„Știință și tehnologii, societate informațională, politici în 

domeniul audio-vizualului, educație, instruire și tineret, 

cultură, sport și educație fizică”. 

A fost asigurată participarea la Conferința Regională 

UNECE ICPD+25: Dinamica Populației și Dezvoltarea 

Durabilă, care a avut loc la Geneva, în perioada 1-2 

octombrie 2018, în cadrul căreia a fost prezentat un raport 

privind realizarea unor programe în sectorul de tineret. 

 

Realizat   

38 59. Promovarea mobilităţii şi a 

schimbului de tineret prin 

extinderea participării 

Republicii Moldova în 

2015-2020 În perioada aprilie-decembrie în cadrul proiectului 

,,Promovarea programului Erasmus+: Youth in Action”, 

susținut prin intermediul Programului de Granturi 2018 

pentru organizațiile de tineret, reprezentanții a cca 100 
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cadrul programelor Uniunii 

Europene „Erasmus Plus” și 

,,Eastern Partnership” 

organizații de tineret au fost familiarizați despre 

oportunitățile programului Erasmus+: Youth in Action. 

Prin urmare, tinerii şi organizaţiile de tineret din 

Republica Moldova cunosc mai profund aspectele şi 

oportunităţile oferite de către programul Erasmus+: 

Youth in Action. Drept rezultat, vor putea să participe la 

diverse proiecte de mobilitate a tinerilor (Schimburi de 

tineret şi Proiecte de Voluntariat) şi  a lucrătorilor de 

tineret (Seminar, Training Course, Study Visit, Job 

Shadowing, Contact Making Event) prin intermediul 

organizațiilor de tineret din Moldova care vor fi implicate 

în calitate de parteneri de încredere în proiecte Erasmus+: 

Youth in Action. 

  

Realizat   

39 65. Implicarea prestatorilor de 

servicii prietenoase tinerilor 

în procesul de elaborare, 

monitorizare şi evaluare a 

politicilor publice ce 

vizează tinerii 

Pe parcursul 

implementării 

Pentru elaborarea și aplicarea mecanismelor de 

monitorizare a implementării PDCT 2017-2022, pe 

parcursul anului 2018 a fost efectuată o Evaluare inițială a 

capacităților insituționale a Centrelor de Tineret, care a 

avut ca obiective analizarea și evaluarea: 

 cadrului normativ, organizatoric și funcțional;  

 procesul de planificare, monitorizare, evaluare și 

raportare;  

 managementului resurselor umane;  

 serviciile prestate tinerilor;  

 imaginea publică, comunicarea și parteneriatele; 

 managementul și viabilitatea financiară;  

 locația, infrastructura și dotările tehnice;  

 necesitățile și interesele tinerilor 

 

Pe parcursul anului 2018 a demarat procesul de elaborare 
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a setului de documente  privind formarea competențelor 

profesionale ale lucrătorilor de tineret.  

Respectiv, a fost elaborat un  proiect de document care a 

fost larg consultat  cu reprezentanții Centrelor de tineret și  

incorporate sugestiile și recomandărilor acestora. De 

asemenea, a  fost consultat cadrul conex și inițiate 

consultări cu actori și instituții  interesate, pentru a  crea 

un  sistem care să ofere o viziune holistică privind 

domeniile de activitate a unui specialist de tineret.  

În scopul  asigurării caracterului participativ și 

transparent în  implementarea PDCT 2017-2022, MECC 

a constituit  Grupul de Referință privind  implementarea 

PDCT 2017-2022, prin intermediul căruia este asigurat un 

mecanism de  consultare și validare  a implementării 

PDCT 2017-2022; facilitarea și sprijinirea procesului de 

stabilire și revizuire a indicatorilor de rezultat; oferirea 

recomandărilor, precum și determinarea celor mai bune 

modalități de implementare a programului. Totodată, 

rolul Grupului de Referință este de a asigura corelarea 

PDCT 2017-2022 cu alte politici și programe cu caracter 

intersectorial.  

De asemenea, pentru exercitarea responsabilităților 

Grupului de Referință,  i s-au prezentat rezultatele pentru 

anul 2018 privind implementarea PDCT 2017-2022; 

Raportul privind Evaluarea inițială a Rețelei Naționale a 

Centrelor de Tineret: constatări și priorități   de 

dezvoltare; proiectul Planului de acțiuni pentru anul 2019 

privind implementarea Componentei I ,,Dezvoltarea 

profesională a resurselor umane din cadrul centrelor de 

tineret” din cadrul PDCT 2017-2022 etc. 
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În acest context, mai menționăm că împreună cu 

reprezentanții Centrelor de Tineret a fost consultat 

pachetul de documente privind ocupația Specialist în 

lucrul de tineret și ulterior solicitat Ministerului Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale, actualizarea  Clasificatorului 

Ocupațiilor din Republica Moldova cu noua ocupație. 

 

În proces de realizare 

40 66. Desfăşurarea forumurilor 

anuale ale prestatorilor de 

servicii prietenoase tinerilor 

2015-2020 La 08.11.2018, MECC în parteneriat cu UNFPA Moldova 

a organizat Conferința Națională ”Politici și servicii de 

tineret pentru fiecare tânăr din Moldova”. Conferința a 

facilitat crearea unui spațiu interactiv de comunicare, 

schimb de experiență și bune practici, cu participarea a 

peste 120 de persoane: experți internaționali și naționali, 

parteneri de dezvoltare, prestatori  de servicii pentru 

tineret, ONG-uri,  tineri reprezentanți ai Consiliilor 

Raionale ale Tinerilor, tineri reprezentanți ai grupurilor 

marginalizate, practicieni în domeniul tineretului și 

factori de decizie din cadrul autorităților publice centrale 

și locale. 

Ariile tematice abordate în cadrul conferinței au fost: 

Politicile și serviciile de tineret în Republica Moldova - 

bune practici și dinamica implementării acestora; 

Strategia de Tineret ONU 2030 în contextul obiectivelor 

de Dezvoltare Durabilă și în context național;  Centrele  

de tineret - spații sigure și prietenoase pentru tineri. 

Au fost  discutate subiecte ce țin de lucrul de tineret, 

recunoașterea și perspectivele de dezvoltare  a 

profesiei/ocupației specialistului în lucrul de tineret; 

dezvoltarea instituțională și programe, activități și servicii 
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oferite de către Centrele de tineret, rolul și angajamentele 

APL, consolidarea sectorului de tineret. Rezultatele, 

recomandările și sugestiile Conferinței au fost 

sistematizate în Declarația Conferinței.  

 

Realizat 

41 68. Facilitarea schimburilor de 

experienţe în cadrul reţelei 

naţionale a prestatorilor de 

servicii prietenoase tinerilor 

şi la nivel internaţional 

2015-2020 În scopul  monitorizării implementării PDCT 2017-2022, 

precum și pentru asigurare  unei bune coordonări și a 

comunicării continue cu reprezentanții Centrelor de 

tineret, pe parcursul anului 2018 au fost organizate 3 

ședințe de lucru.  

În cadrul ședințelor au fost abordate mai multe aspecte ce 

țin de planificarea și coordonarea acțiunilor, conform 

parteneriatului stabilit cu UNFPA în cadrul Fondului 

Comun pentru dezvoltarea serviciilor pentru tineri, 

inclusiv pentru cei mai vulnerabili. 

În cadrul ședințelor au fost desfășurate ateliere de lucru, 

training-uri, workshop-uri, cât și evenimente de 

încheiere/evaluare a acțiunilor și măsurilor realizate pe 

parcursul anului 2018 în cadrul PDCT 2017-2022. Un 

accent aparte s-a pus pe crearea spațiului de interacțiune 

între specialiștii de tineret pentru a facilita schimbul de 

experiențe și bune practici de lucru, dar și pentru a le 

oferi o înțelegere mai clară asupra PDCT 2017-2022, cât 

și rolul specialiștilor în implementarea Programului 

nominalizat. 

De asemenea a fost coordonat procesul de organizare și 

asigurată participarea la atelierele de lucru, desfășurate în 

paralel cu angajații Centrelor de tineret, și a funcționarii 

responsabili de politicile de tineret din cadrul APL cu 
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tematicile: Atelierul ,,Planificarea activității Centrelor de 

tineret”; ,,Coordonarea acțiunilor comune ale MECC și 

APL privind implementarea politicilor de tineret la nivel 

local în anul 2019”, acțiuni organizate în cadrul Fondului 

Comun cu UNFPA Moldova. 

 

 Realizat   

42 69. Acreditarea prestatorilor de 

servicii prietenoase tinerilor  

 

 

2015-2020 În cadrul legii nr.215 din 29.07.2016 cu privire la tineret 

este stabilit că acreditarea serviciilor de tineret va fi 

realizată de Agenția Națională pentru Dezvoltarea 

Programelor şi Activității de Tineret. Proiectul de 

Hotărâre de Guvern privind crearea Agenției Naționale 

pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret a 

fost definitivat, consultat şi avizat cu instituţiile şi 

organizaţiile interesate. Având la bază principiile stabilite 

în cadrul Strategiei privind reforma administraţiei publice 

pentru anii 2016-2020 (Hotărârea Guvernului nr.911 din 

25.07.2016), precum şi noua entitate guvernamentală care 

coordonează şi îşi exercită funcţiile în mai multe domenii 

conexe sectorului de tineret, la ora actuală este examinată 

oportunitatea de extindere a atribuţiilor respectivei agenţii 

în domeniul tineretului, culturii şi sportului. 

  

În proces de realizare   

 Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 

43 71. Extinderea serviciilor 

prietenoase tinerilor în toate 

centrele raionale  

2016-2020 PDCT 2017-2022 are drept scop consolidarea 

capacităţilor instituţionale în vederea dezvoltării şi 

extinderii teritoriale a serviciilor de tineret, astfel încât să 

fie sporit numărul de tineri beneficiari și atinse 

următoarele obiective ale SNDST 2020. Programul 

presupune trei componente, prin urmare, pentru prima 

 Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării,  

autorităţile 

administraţiei 
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componentă, ministerul organizează și desfășoară 

activități de dezvoltare profesională pe trei nivele 

(specialiștii în lucru cu tinerii, managerii centrelor de 

tineret și funcționarii publici din cadrul APL responsabili 

de domeniul tineret). A doua componentă a programului 

reprezintă acordarea suportului sub formă de echipament 

IT și mobilier pentru dotarea Centrelor de Tineret. 

Totodată, în cadrul programului se oferă suport financiar 

în valoare de până la 100 mii lei pentru lansarea și 

dezvoltarea programelor raionale/municipale de granturi 

pentru finanțarea prin concurs a inițiativelor/proiectelor 

de tineret ale organizațiilor de tineret și grupurilor de 

inițiativă ale tinerilor. Programul este elaborat astfel încât 

de suport să poată beneficia toate UAT din Republica 

Moldova în care APL de nivelul II sunt interesate și își 

asumă angajamentul de a dezvolta și a extinde acoperirea 

teritorială a serviciilor pentru tineri.   

Urmare  semnării a 20  de Acorduri de Parteneriat privind 

Dezvoltarea Centrelor de Tineret, între MECC și APL de 

nivelul II au fost realizate următoarele măsuri și acțiuni: 

 a fost acordată asistență informațională APL de 

nivelul II privind crearea și dezvoltarea Centrelor de 

Tineret precum și lansarea Programelor raionale de 

Granturi; 

 au fost dotate cu echipament tehnic și mobilier 20 

Centre raionale de tineret și 19 filiale ale acestora, iar 

în majoritatea este asigurat accesul la rețeaua de 

internet; 

 au fost inițiate procese privind evaluarea situației 

curente a Centrelor de Tineret și elaborarea planurilor 

publice locale 

de nivelul 

întâi şi al 

doilea 
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individuale de dezvoltare instituțională pentru 

următorii 5 ani;elaborarea unor cercetări și studii 

privind planificarea bugetară la nivelul APL de niv.II 

și necesitățile tinerilor; organizarea de ateliere și 

instruiri privind dezvoltarea profesională a lucrătorilor 

de tineret, managerilor Centrelor de Tineret, 

funcționarilor publici responsabili de domeniul de 

tineret la nivel local etc.  

Este de menționat faptul, că în procesul de lansare a 

PDCT anii 2017-2022 a fost stabilit și un parteneriat 

pentru o perioada de șase ani cu UNFPA Moldova privind 

implementarea componentei întâi a programului legată de 

dezvoltarea profesională a resurselor umane din cadrul 

centrelor de tineret. Totodată, Biroul de Cooperare al 

Elveției în Republica Moldova urmează în anul 2019  să 

se alăture în calitate de partener în cadrul programului. 

 

În proces de realizare   

44 74. Sprijinirea/ghidarea 

organizațiilor de tineret și a 

centrelor de resurse pentru 

tineri în organizarea 

activităților de educație 

interculturală 

2015-2020 Prin intermediul Programului de Granturi 2018, 

Ministerul a oferit suport organizațiilor de tineret pentru 

implementarea următoarelor proiecte, conform scopului 

acțiunii: 

 ,,Tabăra de Vară de Jocuri Intelectuale”, ediția 12-a 

care a avut loc în perioada 1-8 august 2018. În cadrul 

taberei au participat 56 tineri din Republica Moldova 

și România. Proiectul a avut ca scop promovarea 

valorilor umane, inteligenței și culturii în rândul 

tinerilor. 

 ,,Moldovan National Youth Orchestra: La La Play 

Worldwide”, proiect  implementat de A.O. Asociația 

Muzical-Corală în cadrul căruia au fost realizate 

activități socio-culturale, care reflectă anumite aspecte 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 
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sociale precum: incluziunea socială, minoritățile etnice 

și de gen din Moldova, persoanele cu dizabilități, 

turismul nevalorificat, excelența tinerilor în alte 

domenii decât muzica, promovarea încrederii între 

cele 2 maluri ale Nistrului. Activitățile realizate în 

cadrul proiectului sunt: Muzica Desenelor Animate - 1 

iunie, care a adunat un public de peste 4000 de 

spectatori; La La Play Voices - 1 - 21 iulie, care a 

presupus integrarea prin muzică a 20 de adolescențti 

din 12 raioane ale Moldovei din diferite grupuri etnice 

din Moldova; 

 „IntegrACT PLUS”, în cadrul căruia 130 de tineri din 

12 comunități ale Republica Moldova au fost instruiți 

în domeniul participării civice a tinerilor ce aparțin 

diferitor grupuri etnice. 

 

Prin intermediul Programului ,,Cahul-Capitala Tineretului 

2018”, la data de 14 octombrie, în localitatea Văleni din 

raionul Cahul, Agenția de Cooperare Transfrontalieră și 

Integrare Europeană în colaborare cu partenerii locali a 

organizat Expoziția gastronomică din zona Prutului 

Inferior. Această activitate a avut ca scop promovarea în 

rândul tinerilor din regiunea Cahul, a dialogului 

interetnic, precum și cunoașterea diversității 

patrimoniului cultural pentru o mai strânsă cooperare a 

tinerilor în diverse domenii importante pentru dezvoltarea 

comunităților locale. 

 

Realizat   

45 75. Implementarea unui 

program de pregătire a 

prestatorilor pentru inițierea 

2017-2020 În cadrul PDCT 2107-2022, au fost contractați consultanți 

individuali (managerii CT și specialiștii în lucru de tineret 

din cadrul CT) care au avut ca sarcini: identificarea și 

 Ministerul 

Educației, 

Culturii și 
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serviciilor outreach aplicarea celor mai bune practici și mijloace în lucrul cu 

tinerii și comunitatea în care locuiesc, facilitând 

participarea activă și incluziunea tinerilor în comunitățile 

lor și în procesul de luare a deciziilor; furnizarea 

serviciilor pentru tineret, inclusiv pentru cei mai 

vulnerabili și pentru cei din zonele îndepărtate și cei din 

afara Centrelor de tineret (outreach). 

Recomandările și materiale produse vor fi utilizate pentru 

următorul an în vederea dezvoltării setului de documente 

privind serviciile outreach.  

Totodată, comunicăm că implementarea programului de 

formare și instruire  a prestatorilor (centrelor de tineret) 

pentru inițierea serviciilor outreach se va realiza urmare a 

instituirii Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea 

Programelor şi Activității de Tineret. 

 

În proces de realizare 

Cercetării 

46 77. Extinderea reţelei de tineri 

educatori „De la egal la 

egal” 

2015-2020 În scopul extinderii reţelei de tineri educatori „De la egal 

la egal” a fost semnat contractul de finanțare a proiectului 

„Participarea tinerilor prin tehnici de teatru social și 

activități de la egal la egal în luarea deciziilor privind 

sănătatea sexuală” cu Reţeaua de tineri educatori „De la 

egal la egal”, care a fost beneficiar al Programului de 

Granturi 2018 pentru organizațiile de tineret. Realizarea 

proiectului a avut ca scop creșterea nivelului de informare 

a tinerilor în sănătatea sexual-reproductivă pentru a 

adopta un comportament fără de riscuri, bazat pe decizii 

responsabile și informate față de propria sănătate. Astfel, 

peste 6 000 de tineri din diferite localități ale țării au fost 

informați și implicați în promovarea mesajelor despre 

https://ypeer.

md/festivalul

-national-de-

teatru-social-

2018/  

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 

https://ypeer.md/festivalul-national-de-teatru-social-2017/
https://ypeer.md/festivalul-national-de-teatru-social-2017/
https://ypeer.md/festivalul-national-de-teatru-social-2017/
https://ypeer.md/festivalul-national-de-teatru-social-2017/
https://ypeer.md/festivalul-national-de-teatru-social-2017/
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sănătatea sexuală și reproductivă și a comportamentului 

responsabil. Au fost desfășurate instruiri și au fost create 

10 piese de teatru social, care au abordat problemele de 

sănătatea reproductivă a tinerilor, care au fost prezentate 

în cadrul Festivalului Național de Teatru Social. La ora 

actuală în 15 raioane din țară există grupuri de tineri 

educatori „De la egal la egal”. 

 

Realizat   

47 78. Editarea de ghiduri 

informative în scopul de a 

promova modul de viață 

sănătos în rândul tinerilor 

2015-2020 Acțiunea a fost realizată în anul 2016. 

 

 

Realizat   

 Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 

48 79. Asigurarea  campusurilor 

studenţeşti cu puncte de 

distribuire de materiale 

informative în domeniul 

sănătății tinerilor și cu 

prezervative 

2017-2020 Pe parcursul anului 2018, autoritatea publică centrală de 

resort, alți parteneri de dezvoltare sau organizații de 

tineret nu au realizat programe și proiecte privind 

asigurarea campusurilor studenţeşti cu puncte de 

distribuire de materiale informative în domeniul sănătății 

tinerilor și cu prezervative. 

Nerealizat   

 Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 

49 80. Organizarea de campanii și 

activități de informare cu 

privire la modul sănătos de 

viață al tinerilor 

2015-2020 În cadrul proiectului ,,Implicarea tinerilor în procesul de 

colaborare cu factorii de decizie în vederea promovării 

sănătății reproductive prin tehnici de teatru social, tehnici 

de dezbatere și activități de educație de la egal la egal”, 

susținut financiar prin intermediul Programului de 

Granturi 2018 pentru organizațiile de tineret, sunt 

acoperite cel puțin 15 raioane din întreaga țară unde 

există echipe de educatori de la egal la egal instruiţi în 

sănătatea reproductivă şi tehnici de teatru social, capabili 

să depisteze, analizeze şi să propună soluţii  la problemele 

http://www.a

operspectiva.

org/cahul-

maraton-10-

km-editia-a-i-

a-2018/ 

 

http://gazetad

esud.md/201

8/05/24/cahul

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 

http://www.aoperspectiva.org/cahul-maraton-10-km-editia-a-i-a-2018/
http://www.aoperspectiva.org/cahul-maraton-10-km-editia-a-i-a-2018/
http://www.aoperspectiva.org/cahul-maraton-10-km-editia-a-i-a-2018/
http://www.aoperspectiva.org/cahul-maraton-10-km-editia-a-i-a-2018/
http://www.aoperspectiva.org/cahul-maraton-10-km-editia-a-i-a-2018/
http://www.aoperspectiva.org/cahul-maraton-10-km-editia-a-i-a-2018/
http://gazetadesud.md/2018/05/24/cahul-maraton-2018-tinerii-pentru-un-mod-sanatos-de-viata/
http://gazetadesud.md/2018/05/24/cahul-maraton-2018-tinerii-pentru-un-mod-sanatos-de-viata/
http://gazetadesud.md/2018/05/24/cahul-maraton-2018-tinerii-pentru-un-mod-sanatos-de-viata/
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cu care se confruntă tinerii în acest domeniu. Pe durata 

trimestrului III au fost desfășurate 15 instruiri în 

domeniul educaţiei pentru sănătatea reproductivă, 15 

instruiri în tehnici de teatru social, peste 50 de prezentări 

de teatru social în localități și 7 dezbateri publice.  

 

În cadrul Programului ,,Cahul-Capitala Tineretului 2018”  

la Cahul au fost organizate 2 activități: 

 cursa de ciclism ,,Euro Velo Marathon”. La eveniment 

au participat 107 cicliști; 

 ,,Cahul Maraton”. La eveniment au fost prezenți peste 

300 participanți. 

 

Realizat   

-maraton-

2018-tinerii-

pentru-un-

mod-sanatos-

de-viata/ 

 

http://dincahu

l.md/cahul-

maraton-

2018-tinerii-

pentru-un-

mod-sanatos-

de-viata/ 

50 81. Realizarea de studii anuale 

referitoare la nivelul de 

acces și la calitatea 

serviciilor medicale oferite 

tinerilor 

2015-2020 Studiul a fost realizat în 2016. 

 

 

 

 

Realizat   

 Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării,  

Ministerul 

Sănătăţii 

51 82. Consolidarea capacităților 

organizațiilor de tineret în 

advocacy și monitorizarea 

politicilor de sănătate pentru 

tineri   

 

Continuu Pe parcursul a mai multor ani, inclusiv anul 2018 a fost 

oferit suport Reţelei de tineri educatori „De la egal la 

egal”, beneficiar al Programului de Granturi 2018, în 

scopul implementării proiectului la nivel național privind 

sănătatea sexual-reproductivă. Astfel, Reţeaua de tineri 

educatori „De la egal la egal” este una din organizațiile de 

tineret care participă la implementarea și monitorizarea 

politicilor de sănătate pentru tineri. 

   

În proces de realizare   

https://ypeer.

md/festivalul

-national-de-

teatru-social-

2018/  

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 

http://gazetadesud.md/2018/05/24/cahul-maraton-2018-tinerii-pentru-un-mod-sanatos-de-viata/
http://gazetadesud.md/2018/05/24/cahul-maraton-2018-tinerii-pentru-un-mod-sanatos-de-viata/
http://gazetadesud.md/2018/05/24/cahul-maraton-2018-tinerii-pentru-un-mod-sanatos-de-viata/
http://gazetadesud.md/2018/05/24/cahul-maraton-2018-tinerii-pentru-un-mod-sanatos-de-viata/
http://gazetadesud.md/2018/05/24/cahul-maraton-2018-tinerii-pentru-un-mod-sanatos-de-viata/
https://ypeer.md/festivalul-national-de-teatru-social-2017/
https://ypeer.md/festivalul-national-de-teatru-social-2017/
https://ypeer.md/festivalul-national-de-teatru-social-2017/
https://ypeer.md/festivalul-national-de-teatru-social-2017/
https://ypeer.md/festivalul-national-de-teatru-social-2017/
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52 83. Informarea tinerilor privind 

oportunitățile de 

antreprenoriat existente 

(naționale/internaționale) 

2015-2020 În scopul informării tinerilor privind oportunitățile de 

antreprenoriat existente, pe parcursul anului 2018, 

Organizaţia de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici şi 

Mijlocii (în continuare ODIMM), instituţie din domeniul 

de competenţă a Ministerului Economiei și Infrastructurii, 

a acordat prin intermediul Centrului de Consultanță și 

Asistență în Afaceri,  servicii de consultanță primară și 

specializată la 2625 de solicitanți. La fel, coordonatorii 

Centrului de Consultanță și Asistență în Afaceri, în 

perioada de raportare, au participat la  20 evenimente 

informative de diseminare a informației privind 

oportunitățile de dezvoltare a IMM-urilor, cu implicarea 

antreprenorilor și potențialilor antreprenori, a 

reprezentanților APL de nivelul II și a mediului academic. 

Actualmente, ODIMM este în proces de organizare 

funcțională a 11 puncte consultativ teritoriale, care vor 

acorda asistență consultativă antreprenorilor și 

potențialilor antreprenori în cadrul Incubatoarelor de 

Afaceri (în continuare IA). 

 

Realizat   

www.odimm.

md 

 

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii,     

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 

53 84. Desfăşurarea anuală a 

forumului național al 

tinerilor antreprenori 

2015-2020 Prin intermediul Programului ,,Cahul-Capitala Tineretului 

2018”, în mun. Cahul a fost organizat Forumul Tinerilor 

Antreprenori. Scopul acestui eveniment a fost de a 

împărtăși experiențe, provocări, bune practici în 

administrarea unei afaceri, de a contribui la dezvoltarea 

spiritului antreprenorial în rândul tinerilor, precum și de a 

facilita dialogul între tineri, antreprenori și autoritățile 

locale/centrale. La eveniment au participat cca 100 

persoane. 

http://www.a

operspectiva.

org/forumul-

regional-al-

tinerilor-

antreprenori-

din-regiunea-

de-sud-2018-

cu-genericul-

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării,  

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii       

http://www.odimm.md/
http://www.odimm.md/
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Realizat   

afaceri-de-

succes-

administrate-

de-tineri/  

54 85. Organizarea de programe de 

mentorat pentru  tinerii 

antreprenori 

2016-2020 În scopul susținerii afacerilor și asigurării de mentorat 

pentru tinerii antreprenori a fost elaborat Programul de 

suport pentru tineri - „START pentru TINERI: o afacere 

durabilă la tine acasă”, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 973 din 10 octombrie 2018, (Monitorul 

Oficial Nr. 398-399, Art. nr: 1049, din data 19.10.2018). 

Programul urmează a fi realizat în perioada anilor 20l8-

2020 și are următoarele acțiuni de intervenție: 

 acces la informația privind inițierea și dezvoltarea 

afacerii; 

 instruire antreprenorială, inclusiv pe oportunitățile 

oferite de cadrul de dezvoltare durabilă; 

 asistență consultativă pe durata implementării 

proiectului investițional; 

 finanțare nerambursabilă pentru implementarea 

proiectului investițional; 

 acces la bazele de date ale prestatorilor de servicii în 

afaceri, ale furnizorilor de resurse materiale și 

echipamente, ale obiectelor de proprietate 

intelectuală, de transfer tehnologic și know-how etc. 

necesare pentru desfășurarea activității; 

 asistență în stabilirea colaborărilor cu potențiali 

parteneri de afacere, furnizori și clienți; 

 promovare în sursele mass-media cu acordul 

antreprenorului. 

Totodată, menționăm că pe parcursul anului 2018 a fost 

www.odimm.

md 

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii 

http://www.odimm.md/
http://www.odimm.md/
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facilitat accesul la finanțare nerambursabilă pentru 224 

beneficiari ai Programului „PARE 1+1”, din care 44% 

tineri antreprenori. Suma totală a granturilor pentru 

proiectele investiționale aprobate a fost 54,59 mln lei 

(40mln – din bugetul de stat, 14,59 mln - donatori). 

Totodată, menționăm că în cadrul Programului au fost 

monitorizați cca 300 beneficiari și consultate telefonic 

și în birou 3400 persoane. 

 

Realizat   

55 86. Promovarea și informarea 

tinerilor privind 

incubatoarele de afacere 

2015-2020 La  data de 31.12.2018,  în cadrul celor 11 IA erau 

găzduite 107 sunt gestionate de tinerii și create 431 

sunt destinate acestora. IA având rolul de centre de 

informare și consultanță pentru antreprenorii din 

raioanele unde sunt amplasate, a oferit peste 2900 

consultații. În acest sens, pe parcursul anului, IA au 

găzduit și au organizat 203 evenimente (cursuri de 

instruire, mese rotunde, seminare de informare) menite 

să contribuie la dezvoltarea abilităților antreprenoriale 

ale administratorilor companiilor incubate. 

 

Realizat   

www.odimm.

md 

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii,  

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 

56 87. Organizarea de conferințe, 

instruiri, școli de vară 

pentru tineri în scopul 

dezvoltării abilităților 

antreprenoriale 

2015-2020 Pe parcursul anului 2018 au fost desfășurate o serie de 

acțiuni de tineret în scopul dezvoltării abilităților 

antreprenoriale. Astfel, în cadrul proiectului  

”Competențe cheie pentru piața muncii”, implementat de 

către A.O. Făclia în cadrul Programului de Granturi 2018 

pentru organizațiile de tineret, a fost asigurat schimbul de 

experiență între membrii Rețelei Organizațiilor pentru 

promovarea și respectarea drepturilor Socio-economice 

 

  

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării,  

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii     

http://www.odimm.md/
http://www.odimm.md/
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ale Tinerilor din Republica Moldova (ROST). 

Schimburile de experiență au vizat următoarele tematici: 

dezvoltarea abilităților de organizare și desfășurare a 

campaniilor de informare, sensibilizare și conștientizare 

privind drepturile economice, sociale, culturale; 

oportunitățile de stagiere, angajare și antreprenoriat 

pentru tineri. 

 

Realizat   

57 89. Stimularea programelor de 

cooperare transfrontalieră 

pentru tineri 

 

2015-2020 ODIMM facilitează participarea beneficiarilor naționali 

la programele tematice ale UE prin: acordarea 

consultanței beneficiarilor; prezentarea oportunităților 

de finanțare în cadrul evenimentelor tematice; ședințe 

de lucru cu partenerii naționali; participarea în consorții 

formate la nivel național pentru aplicarea propunerilor 

de proiecte. În perioada de raportare, au fost acordate 

cel puțin 42 consultații individuale, pe marginea a 7 

apeluri ale UE. De asemenea, pe parcursul anului 

ODIMM a organizat 8 evenimente regionale cu 

participarea a cca. 160 de persoane, reprezentanților 

IMM, organizații de suport, APL în care au fost oferite 

informații privind aceste oportunități. 

În același timp, este de menționat că în perioada 23 – 25 

octombrie 2018, ODIMM împreună cu reprezentanții 

consorțiului Business-INN-Moldova a participat la 

conferința anuală EEN (Enterprise Europe Network), în 

cadrul căreia a reprezentat interesele antreprenorilor din 

Republica Moldova. 

Pe data de 30.11.2018, în cadrul ședinței RIAM, ce s-a 

desfășurat la Chișinău, a avut loc o sesiune de informare 

www.odimm.

md 

 

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării,  

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii 

http://www.odimm.md/
http://www.odimm.md/
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COSME, cu prezentarea oportunităților de finanțare prin 

programul Orizont 2020 și Programul Operațional Comun 

Bazinul Mării Negre. 

Realizat 

58 90. Organizarea cursurilor de 

formare profesională pentru 

tinerii înregistrați ca șomeri 

la agențiile teritoriale pentru 

ocuparea forței de muncă 

2015-2020 Pe parcursul anului 2018, au absolvit cursuri gratuite de 

formare profesională 2215 șomeri înregistrați la 

subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, 

dintre care 1379 persoane cu vârsta de 16-29 ani (62,3% 

din numărul total al beneficiarilor de cursuri). Din totalul 

șomerilor tineri care au absolvit cursuri, 1168 persoane 

(84,7%)  au fost antrenate la cursuri de calificare, 192 

persoane (13,9%) au absolvit cursuri de recalificare, iar 

19 persoane (1,4%) au urmat cursuri de perfecționare. 

În perioada de raportare au fost plasați în câmpul muncii 

1266 absolvenți ai cursurilor din rândul șomerilor cu 

vârsta 16-29 ani, ceea ce reprezintă 91,8% din totalul 

tinerilor care au urmat cursuri de formare profesională.  

 

Realizat   

http://anofm.

md/document

s 

 

Agenţia 

Naţională 

pentru 

Ocuparea 

Forţei de 

Muncă 

59 91. Oferirea serviciilor de 

ghidare în carieră în 

instituțiile de învățământ și 

în centrele de resurse pentru 

tineret 

2015-2020 Această acțiune a fost realizată în anii precedenți. 

 

 

 

 

 

Realizat 

 

 

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii,  

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 

60 92. Organizarea târgului 

locurilor de muncă pentru 

tineret 

2015-2020 În urma încheierii unui acord dintre MECC și Ministerul 

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, la data de 23 mai 

2018, a fost desfășurat Forumul profesiilor „O carieră de 

succes acasă” și Târgul locurilor de muncă pentru 

https://mecc.

gov.md/ro/co

ntent/avut-

loc-forumul-

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării,  

https://mecc.gov.md/ro/content/avut-loc-forumul-profesiilor-o-cariera-de-succes-acasa-si-targul-locurilor-de-munca-pentru
https://mecc.gov.md/ro/content/avut-loc-forumul-profesiilor-o-cariera-de-succes-acasa-si-targul-locurilor-de-munca-pentru
https://mecc.gov.md/ro/content/avut-loc-forumul-profesiilor-o-cariera-de-succes-acasa-si-targul-locurilor-de-munca-pentru
https://mecc.gov.md/ro/content/avut-loc-forumul-profesiilor-o-cariera-de-succes-acasa-si-targul-locurilor-de-munca-pentru
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Tineret, ediția a VIII-a. 

Agenda evenimentului a inclus acțiunile: 

  Prezentarea locurilor de muncă ale angajatorilor; 

 Motivarea tinerilor pentru dezvoltarea unei cariere de 

succes acasă; 

 Ghidarea în carieră a celor care urmează să acceadă pe 

piața muncii; 

 Organizarea de seminare tematice ca tehnici și metode 

de căutare a unui loc de muncă, perfectarea dosarului 

de angajare; 

 Ghidarea în carieră prin utilizarea instrumentelor 

inovative de informare și căutare a unui loc de muncă 

vacant; 

 Lansarea Târgului on-line „Locuri de muncă pentru 

Tineret”; 

 Oportunități de dezvoltare a unei afaceri; 

 O carieră de succes acasă (întâlnire cu oamenii de 

succes din diferite domenii). 

În cadrul evenimentului au participat 57 de angajatori din 

diverse ramuri de activitate, care au pus la dispoziția 

solicitanților 2200 de oferte de muncă. Domeniile de 

activitate fiind: învățământ, tehnologii informaționale, 

industria ușoară, prelucrătoare și alimentară, comerț, 

finanțe, prestări servicii. 

Au participat circa 2500 de persoane de toate vârstele, 

cointeresate în găsirea unui loc de muncă, precum și 

cunoașterea oportunităților oferite de fiecare companie în 

parte. Angajatorii au discutat direct cu peste 1700 de 

persoane, prezentându-le informații despre locurile de 

muncă vacante, din ei 217 au fost selectați pentru un 

profesiilor-o-

cariera-de-

succes-acasa-

si-targul-

locurilor-de-

munca-pentru  

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei,  

Agenţia 

Naţională 

pentru 

Ocuparea 

Forţei de 

Muncă 

https://mecc.gov.md/ro/content/avut-loc-forumul-profesiilor-o-cariera-de-succes-acasa-si-targul-locurilor-de-munca-pentru
https://mecc.gov.md/ro/content/avut-loc-forumul-profesiilor-o-cariera-de-succes-acasa-si-targul-locurilor-de-munca-pentru
https://mecc.gov.md/ro/content/avut-loc-forumul-profesiilor-o-cariera-de-succes-acasa-si-targul-locurilor-de-munca-pentru
https://mecc.gov.md/ro/content/avut-loc-forumul-profesiilor-o-cariera-de-succes-acasa-si-targul-locurilor-de-munca-pentru
https://mecc.gov.md/ro/content/avut-loc-forumul-profesiilor-o-cariera-de-succes-acasa-si-targul-locurilor-de-munca-pentru
https://mecc.gov.md/ro/content/avut-loc-forumul-profesiilor-o-cariera-de-succes-acasa-si-targul-locurilor-de-munca-pentru
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interviu de angajare. 

În perioada mai-iunie 2018, târguri ale locurilor de muncă 

pentru Tineret au fost organizate în teritoriu de 25 

subdiviziuni teritoriale pentru ocuparea forței de muncă 

(STO), la care 274 agenți economici au prezentat circa 

3965 locuri de muncă vacante din diferite domenii: 

industria ușoară, prelucrătoare și alimentară, comerț, 

finanțe, management, inginerie, prestări servicii, 

învățământ, etc. 

 

De asemenea, în perioada 23-31 mai 2018 s-a desfăşurat a 

XIII ediție a Târgului on-line al locurilor de muncă cu 

tematica „Locuri de muncă pentru Tineret”, organizat de 

către ANOFM în comun cu subdiviziunile sale teritoriale. 

La această ediție au participat cca 150 de companii din 28 

zone ale țării din diverse domenii, care au promovat circa 

3800 locuri de muncă vacante disponibile (comerț, 

medicină, management, învățământ, industria ușoară, 

servicii). Timp de 9 zile, platforma www.e-angajare.md a 

oferit posibilitate persoanelor aflate în căutarea unui loc 

de muncă, inclusiv tinerilor sau absolvenților, care nu au 

experiență de muncă, să cunoască solicitările actuale ale 

angajatorilor și să aplice CV-ul pentru un loc de muncă. 

În această perioadă platforma www.e-angajare.md a fost 

accesată de cca 1530 ori de către 1216 utilizatori unici din 

10 țări ale lumii, printre care se numără: Republica 

Moldova, România, Germania, Marea Britanie, Belgia, 

Rusia, Italia, Bulgaria, SUA, etc. Până la data de 

20.06.2018 au fost ocupate 219 locuri de muncă din 

diferite domenii de activitate (5,8% din totalul locurilor 

http://www.e-angajare.md/
http://www.e-angajare.md/
http://www.e-angajare.md/
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de muncă declarate de angajatori pentru târgul   on-line). 

La evenimentele organizate au participat peste 11500 

persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. În 

rezultatul târgurilor au fost angajate 2212 persoane 

(19,2%). 

 

Realizat   

61 93. Adoptarea politicilor de 

stimulare a angajării 

tinerilor absolvenți în 

câmpul muncii 

2015-2020 A fost adoptată Legea nr. 22/2018 cu privire la 

promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de 

șomaj, prin care au fost diversificate măsurile de 

stimulare a angajării tinerilor în câmpul muncii, precum: 

− formarea profesională a șomerilor prin cursuri de 

calificare, recalificare, perfecționare și specializare; 

− instruirea la locul de muncă în cadrul unității pentru 

șomerii care nu au o profesie sau meserie;  

− stagierea, organizată pentru șomerii fără vechime în 

muncă în profesia deținută;  

− angajarea subvenționată (tineri cu dizabilități); 

−  consultanța, asistența și sprijinirea inițierii unei 

afaceri, pentru șomerii care inițiază o activitate de 

antreprenoriat, prin care își creează loc de muncă; 

−  susținerea proiectelor de inițiativă locală, destinată 

angajatorilor care creează locuri de muncă noi prin 

care contribuie la reducerea șomajului în localitățile 

rurale. 

 

Realizat   

 Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei, 

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 

62 94. Elaborarea mecanismului de 

monitorizare a traseismului 

profesional al tinerilor  

2015-2020 Pe parcursul anului 2018, autoritatea publică centrală de 

resort, alți parteneri de dezvoltare sau organizați de tineret 

nu au elaborat mecanismul de monitorizare a traseismului 

 Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 
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profesional al tinerilor. 

 

 

 

 

Nerealizat   

Sociale şi 

Familiei,  

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 

63 98. Stabilirea parteneriatelor 

dintre universități, 

companii, organizații de 

tineret în scopul organizării 

de internshipuri 

2015-2020 Urmare a colectării oportunităților de internship pentru 

anii 2018-2019 din partea instituțiilor de învățământ 

superior, instituțiilor de stat, organizațiilor și instituțiilor 

de tineret, a fost elaborată și plasată baza de date pe site-

ul MECC. Baza de date va fi reactualizată în continuu  la 

solicitările ofertanţilor. Pentru anul 2018, 11 instituții, 

parte a programului, au raportat numărul de 528 de 

beneficiari (elevi, studenți, absolvenți) ai oportunităților 

de internship. 

 

În proces de realizare   

https://mecc.

gov.md/ro/co

ntent/oportun

itati-de-

internship  

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii 

64 99. Oferirea de suport financiar 

pentru tinerii cu oportunități 

reduse în realizarea 

internshipurilor 

2015-2020 În procesul de mediatizare a oportunităților de internship, 

s-a ținut cont și de principiul asigurării informării inclusiv 

a tinerilor cu oportunități reduse, dar nu există un 

mecanism de suport financiar. 

 

 

 

În proces de realizare   

 Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii,  

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei 

65 100. Desfăşurarea unor campanii 

de informare privind 

oportunitățile oferite de 

internship 

Continuu Pe parcursul anului 2018, au fost distribuite pe suport de 

hârtie, cât și în format electronic, în rândul studenților și 

centrelor de tineret studiile ,,Experiența internațională 

privind desfășurarea internship-urilor” și ,,Procentul de 

tineri angajați care anterior au beneficiat de internship-

 Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 

https://mecc.gov.md/ro/content/oportunitati-de-internship
https://mecc.gov.md/ro/content/oportunitati-de-internship
https://mecc.gov.md/ro/content/oportunitati-de-internship
https://mecc.gov.md/ro/content/oportunitati-de-internship
https://mecc.gov.md/ro/content/oportunitati-de-internship
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uri”. Aceste 2 studii au fost elaborate în anul 2017 în 

cadrul proiectului „Dezvoltarea oportunităților economice 

pentru tineri prin intermediul internship-urilor”, de către 

A.O. „Alianța Studenților din Moldova”, cu susținerea 

financiară prin intermediul Programului de Granturi. 

 

Realizat   

66 103. Dezvoltarea capacităților și 

serviciilor de auto-finanțare 

a organizațiilor de tineret 

2015-2020 În colaborare cu A.O. “Consiliul Național al Tineretului 

din Moldova” a fost organizată Conferința Națională a 

Organizațiilor de Tineret (CNOT), în perioada 30 

noiembrie - 2 decembrie 2018, mun. Chişinău, la care au 

participat 60 de reprezentanți ai organizațiilor de tineret. 

În cadrul conferinței au fost desfășurate sesiuni privind 

strategia de marketing pentru organizațiile de tineret, 

planificare strategică, managementul proiectelor, 

recrutarea și motivarea angajaților, etc.  

 

 

 

 

Realizat   

http://cntm.m

d/ro/news/60-

de-

reprezentan%

C8%9Bi-ai-

organiza%C8

%9Biilor-de-

tineret-

particip%C4

%83-la-

conferin%C8

%9Ba-

na%C8%9Bi

onal%C4%83 

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 

67 104 Crearea de parteneriate 

dintre sectorul public și cel 

asociativ privind 

contractarea de servicii  

2015-2020 Prin intermediul Programului de Granturi pentru anul 

2018, Ministerul a promovat participarea APL prin 

contribuţie financiară pentru susţinerea activităţilor 

organizațiilor de tineret. 

În cadrul Programului de granturi, asociațiile obștești care 

au depus dosarele pentru finanțare, trebuiau să prezinte 

dovada contribuției altor parteneri, în proporție de  20% 

din suma proiectului. Astfel, organizațiile aplicante au 

fost încurajate să încheie parteneriate cu autoritățile 

 Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 

http://cntm.md/ro/news/60-de-reprezentan%C8%9Bi-ai-organiza%C8%9Biilor-de-tineret-particip%C4%83-la-conferin%C8%9Ba-na%C8%9Bional%C4%83
http://cntm.md/ro/news/60-de-reprezentan%C8%9Bi-ai-organiza%C8%9Biilor-de-tineret-particip%C4%83-la-conferin%C8%9Ba-na%C8%9Bional%C4%83
http://cntm.md/ro/news/60-de-reprezentan%C8%9Bi-ai-organiza%C8%9Biilor-de-tineret-particip%C4%83-la-conferin%C8%9Ba-na%C8%9Bional%C4%83
http://cntm.md/ro/news/60-de-reprezentan%C8%9Bi-ai-organiza%C8%9Biilor-de-tineret-particip%C4%83-la-conferin%C8%9Ba-na%C8%9Bional%C4%83
http://cntm.md/ro/news/60-de-reprezentan%C8%9Bi-ai-organiza%C8%9Biilor-de-tineret-particip%C4%83-la-conferin%C8%9Ba-na%C8%9Bional%C4%83
http://cntm.md/ro/news/60-de-reprezentan%C8%9Bi-ai-organiza%C8%9Biilor-de-tineret-particip%C4%83-la-conferin%C8%9Ba-na%C8%9Bional%C4%83
http://cntm.md/ro/news/60-de-reprezentan%C8%9Bi-ai-organiza%C8%9Biilor-de-tineret-particip%C4%83-la-conferin%C8%9Ba-na%C8%9Bional%C4%83
http://cntm.md/ro/news/60-de-reprezentan%C8%9Bi-ai-organiza%C8%9Biilor-de-tineret-particip%C4%83-la-conferin%C8%9Ba-na%C8%9Bional%C4%83
http://cntm.md/ro/news/60-de-reprezentan%C8%9Bi-ai-organiza%C8%9Biilor-de-tineret-particip%C4%83-la-conferin%C8%9Ba-na%C8%9Bional%C4%83
http://cntm.md/ro/news/60-de-reprezentan%C8%9Bi-ai-organiza%C8%9Biilor-de-tineret-particip%C4%83-la-conferin%C8%9Ba-na%C8%9Bional%C4%83
http://cntm.md/ro/news/60-de-reprezentan%C8%9Bi-ai-organiza%C8%9Biilor-de-tineret-particip%C4%83-la-conferin%C8%9Ba-na%C8%9Bional%C4%83
http://cntm.md/ro/news/60-de-reprezentan%C8%9Bi-ai-organiza%C8%9Biilor-de-tineret-particip%C4%83-la-conferin%C8%9Ba-na%C8%9Bional%C4%83
http://cntm.md/ro/news/60-de-reprezentan%C8%9Bi-ai-organiza%C8%9Biilor-de-tineret-particip%C4%83-la-conferin%C8%9Ba-na%C8%9Bional%C4%83
http://cntm.md/ro/news/60-de-reprezentan%C8%9Bi-ai-organiza%C8%9Biilor-de-tineret-particip%C4%83-la-conferin%C8%9Ba-na%C8%9Bional%C4%83
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publice pentru implementarea proiectelor. 

 

În proces de realizare   

68 106. Informarea și instruirea 

ONG-urilor privind 

accesarea fondurilor 

europene 

2015-2020 Informarea organizațiilor de tineret referitor la 

oportunitățile de accesare a fondurilor europene se 

realizează prin intermediul platformelor web ca: 

Platforma SALTO – www.salto-youth.net, site-ul 

Fundației Europene de Tineret a Consiliului Europei - 

https://fej.coe.int, platforma națională – www.civic.md, 

etc. 

 

Realizat   

 Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 

69 108. Promovarea experiențelor 

pozitive din sectorul 

asociativ de tineret 

2015-2020 Pentru promovarea experiențelor pozitive au fost folosite 

numeroase resurse oferite de rețele sociale de genul 

Facebook.com, pe site-ul web al Ministerului și pe 

platformele on-line naționale și internaționale. 

Promovarea reușitelor creează modele pozitive de 

dezvoltare organizațională pentru ONG-urile de tineret, 

astfel diseminarea bunelor practici are efectul scontat. 

Autoritatea publică centrală de specialitate a susținut 

financiar implementarea proiectelor care au scopul de a 

promova experiențele pozitive din sectorul asociativ de 

tineret. În acest sens, menționăm următoarele: 

 În cadrul Programului Naţional de asistenţă pentru 

consolidarea şi dezvoltarea CR/MT este asigurat 

schimbul de experiență între consilii precum și prin 

intermediul platformelor și grupurilor online; 

 În cadrul Proiectului ”Competențe cheie pentru piața 

muncii”, implementat de către A.O. Făclia în cadrul 

Programului de Granturi 2018 pentru organizațiile de 

 Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 

http://www.salto-youth.net/
http://www.salto-youth.net/
https://fej.coe.int/
https://fej.coe.int/
https://fej.coe.int/
http://www.civic.md/
http://www.civic.md/
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tineret a fost asigurat schimbul de experiență între 

membrii Rețelei Organizațiilor pentru promovarea și 

respectarea drepturilor Socio-economice ale Tinerilor 

din Republica Moldova (ROST). Membrii rețelei sunt 

29 de organizații ale societății civile, cu preocupări în 

domeniul tineret; 

 În cadrul proiectului  ”Promovarea programului 

Erasmus+: Youth in Action”, implementat de către 

A.O. MilleniuM în cadrul Programului de Granturi 

2018 pentru organizațiile de tineret, este asigurat 

schimbul de experiență privind metodele inovative în 

educaţia non-formală între 20 formatori din domeniul 

tineret, reprezentanți ai organizațiior de tineret din 

Republica Moldova; 

 În cadrul proiectului  ”Implicarea tinerilor în procesul 

de colaborare cu factorii de decizie în vederea 

promovării sănătăţii reproductive prin tehnici de teatru 

social, tehnici de dezbatere şi activităţi de educaţie de 

la egal la egal”, implementat de către A.O. Reţeaua de 

Tineri Educatori DE LA EGAL LA EGAL, Y-PEER 

Moldova în cadrul Programului de Granturi 2018 

pentru organizațiile de tineret, este asigurat schimbul 

de experiență între echipele participante a ediţiilor 

precedente şi a celor înscrise în 2018 la Festivalul 

Naţional de Teatru Social 2018, ediţia IX, care are 

scopul de a informa şi a sensibiliza populaţia 

Republicii Moldova referitor la problemele legate de 

sănătatea reproductivă în rândurile tinerilor şi la 

participarea activă a tinerilor la viaţa comunitară; 

 La data de 1 septembrie, Institutul pentru Inițiative 



55 

 

Rurale (IRI) a organizat o vizită de schimb între 3 

comunități din sudul țării (or. Vulcănești, UTA 

Găgăuzia; s. Ursoaia și s. Zîrnești, r-ul Cahul) 

comunități implicate în proiectul: „IntegrACT PLUS”, 

implementat în cadrul Programului de granturi 2018 

pentru organizațiile de tineret. Activitatea s-a 

desfășurat cu scopul de a împărtăși experiențele 

proprii și a acorda suport grupului de inițiativă nou 

format (s. Ursoaia, r-ul Cahul) în procesul de 

implicare civică la nivel local; 

 În perioada 30 noiembrie - 2 decembrie, 60 de 

reprezentanți ai organizațiilor de tineret au participat 

la Conferința Națională a Organizațiilor de Tineret, în 

cadrul căreia au beneficiat de suport necesar în 

capacitarea instituțională a organizațiilor din care fac 

parte. Prin urmare, au fost discutate subiecte comune 

ale organizațiilor, cum ar fi: strategia de marketing a 

organizației; planificarea strategică; managementul 

proiectelor; recrutarea și motivarea angajaților; etc.  

Activitatea a fost organizată în cadrul proiectului 

”Consolidarea instituțională a organizațiilor de tineret 

prin dezvoltarea capacităților de planificare și 

management”, implementat de A.O. Consiliul 

Național al Tineretului din Moldova; 

 La data de 6 octombrie 2018, în cadrul Programului 

,,Cahul-Capitala Tineretului 2018”, a fost organizată 

Gala Internațională a  Inițiativelor de Tineret. Această 

activitate a avut drept scop diseminarea bunelor 

practici privind proiectele locale de tineret în rândul 

partenerilor din Moldova, România, Ucraina și 
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Letonia. La eveniment au participat peste 80 de  tineri; 

 În perioada 07.11.2018-11.11.2018, în cadrul 

Programului ,,Cahul-Capitala Tineretului 2018” a fost 

desfășurată Caravana Tineretului. Această activitate a 

avut drept scop promovarea tinerelor talente din 

localitățile ce au deținut anterior titlul de ,,Capitala 

Tineretului” și a implicat participarea directă a cca 70 

de tineri. 

 

Realizat   

70 109. Organizarea anuală a unui 

târg al ONG-urilor de tineret 

la nivel național și local 

2015-2020 La data de 12 august, la Cahul - Capitala Tineretului 

2018, a avut loc evenimentul de marcare a Zilei 

Internaționale a Tineretului (ZIT). Scopul ZIT este de a 

promova, motiva și valorifica potențialul creator al 

tinerilor și totodată de a sensibiliza opinia publică asupra 

problemelor tinerilor. ZIT este un eveniment axat pe 

petrecerea timpului liber de către tinerii din toată țara prin 

modalități non-formale de implicare și manifestare. În 

cadrul ZIT a fost organizat târgul ONG-urilor de tineret. 

La ediția din 2018 au participat cca 2000 tineri. 

Totodată, a fost susținută desfășurarea a celei de-a IV-a 

ediție a Festivalului Tineretului privind marcarea Zilei 

Internaționale a Tineretului, organizat de către Consiliul 

Național a Tineretului din Moldova. La eveniment au 

participat peste 3 000 de tineri. Festivalul dat este unul 

din cele mai mari evenimente din țară organizat pentru 

tineret, cu participarea reprezentanților din mai multe 

regiuni ale țării, a tinerilor din diferite categorii sociale, 

inclusiv și cei cu oportunități reduse, cu implicarea 

persoanelor publice și a organizațiilor internaționale. În 

https://ziuade
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internationala

-a-tineretului-

a-fost-
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cahul  

Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 
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cadrul festivalului au fost organizate târguri, inclusiv 

târgul ONG-urilor, precum și workshop-uri ce au avut 

drept scop informarea tinerilor asupra spațiilor sigure 

pentru aceștia. 

 

Realizat   

71 110. Instruirea reprezentanţilor 

ONG-urilor de tineret în 

domeniul dezvoltării 

organizaționale   

2015-2020 Instruirile reprezentanţilor ONG-urilor de tineret în 

domeniul dezvoltării organizaționale au fost susținute 

prin intermediul proiectului ”Consolidarea instituțională a 

organizațiilor de tineret prin dezvoltarea capacităților de 

planificare și management”, în cadrul Programului de 

Granturi 2018 pentru organizațiile de tineret. Astfel, în 

perioada aprilie - iunie 2018 au fost desfășurate module 

de instruire pentru organizațiile de tineret din 8 raioane 

(Edineț, Ocnița, Dondușeni, Ungheni, Criuleni, 

Basarabeasca, UTA Găgăuzia, Leova). Instruirile au 

abordat următoarele tematici: implicarea tinerilor în 

procesul decizional; activismul pentru drepturile tinerilor; 

advocacy ca generator al schimbării; formare de echipă; 

egalitatea de șanse și nediscriminare; planificarea 

strategică și organizarea activităților de tineret. 

 

Realizat   

https://www.

cntm.md/ro/n
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Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 

72 111. Program de granturi de 

susținere a organizațiilor de 

tineret 

2015-2020 În cadrul concursului Programul anual de Granturi pentru 

organizațiile de tineret, au fost depuse 51 de dosare. 

Comisia de examinare şi selectare a proiectelor a 

desemnat 23 de proiecte câștigătoare. Au fost încheiate 23 

de contracte de finanțare în scopul implementării 

proiectelor pe parcursul anului 2018.  

Pe parcursul implementării celor 23 de proiecte, sunt 

 Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 
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oferite tinerilor diverse oportunități de participare și 

dezvoltare multilaterală a acestora. Majoritatea proiectele 

sunt implementate pe durata întregului an. Pentru 

monitorizarea proiectelor, pe durata trimestrelor II și III, 

îndeosebi, are loc raportarea intermediară a proiectelor, 

prin urmare a fost oferit suportul necesar organizațiilor în 

procesul de raportare. 

Totodată, 1 proiect din cele 23 nu a fost implementat până 

la sfârșit, fapt despre care implementatorul a informat. 

Restul  proiectelor, până la sfârșitul anului, au fost 

implementate.  

 

Realizat   

73 115. Instituirea programului de 

instruire în domeniul de 

tineret   

2016-2020 În ceea ce privește instruirea lucrătorilor de tineret din 

cadrul Centrelor de tineret, precum și a funcționarilor 

publici din sector are loc prin intermediul Fondului 

comun pentru dezvoltarea serviciilor pentru tineri, 

inclusiv pentru cei mai vulnerabili, implementat în 

parteneriat de către MECC și UNFPA Moldova. 

Pe partea de instruire și formare a lucrătorilor de tineret 

voluntari și din cadrul organizațiilor de tineret, 

menționăm că în perioada 30 iunie – 6 iulie, 16-22 august 

şi 6-12  octombrie în cadrul proiectului „Promovarea 

programului Erasmus+: Youth in Action” finanțat prin 

intermediul Programului de Granturi 2018 pentru 

organizațiile de tineret, implementat de către A.O. 

Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM” au fost 

desfăşurate 9 module de instruire privind educația 

nonformală. Astfel, 20 tineri au fost instruiți în calitate de 

formatori-prestatori de servicii de educaţie non-formală în 

http://www.m

illenium.md/  
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Cercetării, 
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domeniul tineret, conform Setului European de 

Competenţe a Formatorilor. În cadrul proiectului 

specialiștii de tineret au desfăşurat 6 ateliere practice de 

lucru cu 75 tineri din mai multe localităţi din țară. 

 

Realizat   

74 117. Desfăşurarea forumului 

național al lucrătorului de 

tineret 

2015-2020 În ceea ce privește reunirea în cadrul diferitor activități a 

lucrătorilor de tineret putem menționa că acest proces are 

loc continuu. În special, în cadrul Conferinței Naționale 

”Politici și servicii de tineret pentru fiecare tânăr din 

Moldova”, lucrătorii de tineret au avut o platformă de 

comunicare, învățare și de inițiere a unor viziuni de 

dezvoltare a comunității lor având la bază o abordare 

intersectorială de politici. La fel, prin intermediul 

Fondului comun pentru dezvoltarea serviciilor pentru 

tineri, inclusiv pentru cei mai vulnerabili, implementat în 

parteneriat de către MECC și UNFPA Moldova., sunt 

organizate o serie de întruniri legate de formarea și 

dezvoltarea profesională a lucrătorilor de tineret. 

 

În proces de realizare   

 Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 

75 118. Elaborarea şi implementarea 

unui program de mobilitate 

a lucrătorului de tineret  

2015-2020 Mobilitatea lucrătorilor de tineret este asigurată prin 

intermediul diferitor proiecte susținute de minister sau alți 

parteneri. 

În perioada 9-19 august a fost desfășurată Școala 

Internațională de Vară ”Istorii din cartierul meu”, 

activitate din  cadrul proiectului ”Edu-Art (educație 

artistică non-formală pentru o generație de tineri implicați 

social și integrați din punct de vedere profesional)”, 

finanțat prin intermediul Programului de Granturi 2018 

http://www.y

outhsoroca.m

d/?page=213  
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pentru organizațiile de tineret, care are ca scop 

promovarea și stimularea participării tinerilor în cadrul 

programelor de mobilitate. Astfel, tineri din Italia, 

Moldova, Ucraina, România și Polonia au avut ocazia să 

lucreze cu experți din domeniul designului, organizării 

comunitare, fotografiei și dramaturgiei, pentru a învăța 

cum să interacționeze și să cunoască o comunitate locală. 

La evenimentul comunitar a fost prezentat de asemenea, 

pe lângă alte activități, ziarul de cartier la care au lucrat 

participanții.  

În perioada 20-28.07.2018 în Republica Azerbaidjan s-a 

desfășurat tabăra de vară ,,Atelier de creație” în cadrul 

căreia țara noastră a fost reprezentată de un grup de 

studenți din cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte 

Plastice. 

În perioada 30 august-3 septembrie 2018 a fost organizată 

Școala Europeană de Instruire pentru Tineret ASTRA. În 

cadrul programului au participat pedagogi, funcționari 

publici tineri, experți, jurnaliști, lideri de ONG-uri din 

Republica Moldova, România, Ucraina. Evenimentul a 

fost organizat de către A.O. Astra Anenii Noi, Consiliului 

raional Anenii Noi cu susținerea MECC. În cadrul Școlii 

Europene de Instruire pentru Tineret ASTRA, Direcția 

Tineret a prezentat participanților politicile si programele 

MECC în domeniul tineret.  

În perioada aprilie - decembrie în cadrul proiectului 

,,Promovarea programului Erasmus+: Youth in Action”, 

susținut prin intermediul Programului de Granturi 2018 

pentru organizațiile de tineret, reprezentanții a cca 100 

organizații de tineret au fost familiarizați despre 
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oportunitățile programului Erasmus+: Youth in Action. 

Prin urmare, tinerii şi organizaţiile de tineret din 

Republica Moldova cunosc mai profund aspectele şi 

oportunităţile oferite de către programul Erasmus+: 

Youth in Action. Drept rezultat, vor putea să participe la 

diverse proiecte de mobilitate a tinerilor (Schimburi de 

tineret şi Proiecte de Voluntariat) şi  a lucrătorilor de 

tineret (Seminar, Training Course, Study Visit, Job 

Shadowing, Contact Making Event) prin intermediul 

organizațiilor de tineret din Moldova care vor fi implicate 

în calitate de parteneri de încredere în proiecte Erasmus+: 

Youth in Action. 

 

Realizat 

76 119. Desfăşurarea unor programe 

de formare continuă a 

lucrătorului de tineret 

2015-2020 În cadrul Programului ,,Cahul-Capitala Tineretului 2018”, 

a fost organizat Cursul național de instruire ,,Accesul 

tinerilor din comunitățile dezavantajate la drepturile 

sociale”. Acest curs a fost destinat pentru 20 reprezentanți 

ai APL, lucrători de tineret și reprezentanți ai 

organizațiilor de tineret. Au fost implicaţi 2 experți locali 

și un expert de la Consiliul Europei. Cursul s-a axat pe 

oferirea de informații privind accesul tinerilor la drepturi 

sociale. 

De asemenea, partea de formare și dezvoltare 

profesională a lucrătorilor de tineret are loc prin 

intermediul Fondului comun pentru dezvoltarea 

serviciilor pentru tineri, inclusiv pentru cei mai 

vulnerabili, implementat în parteneriat de către MECC și 

UNFPA Moldova. 

 

 Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 
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Realizat   

77 121. Analiza cadrului normativ 

intersectorial și elaborarea 

de recomandări ce vizează 

tinerii   

2015-2020 Autoritatea publică centrală de resort a înaintat 

recomandări în procesul de elaborare și ajustare a 

cadrului normativ intersectorial pe domeniul de tineret, în 

acest sens menționăm următoarele: 

 Planul de acțiuni pentru dezvoltarea continuă a donării 

de sânge 2019-2021. 

 

Realizat   

 Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 

78 122. Includerea componentei de 

tineret în toate politicile 

publice intersectoriale 

 

2015-2020 A fost elaborat studiul „Score Cardul de Tineret – 

instrument de evaluare a politicilor de tineret la nivel 

local: Metodologie şi rezultate”. 

Unul din obiectivele de bază a studiului a reprezentat, 

estimarea situației tinerilor în UAT de nivelul II în 

Republica Moldova, pentru a facilita elaborarea politicilor 

și monitorizarea acestora în timp. În consecință, studiul 

prezintă atât aspectele ce țin modul de calculare a 

indicelui compozit conform celor mai bune practici 

internaționale, cât aplicarea practică pe un exemplu unei 

UAT. Totodată, în document sunt prezentate atât la nivel 

dezagregat scorurile pentru toate unitățile administrative 

de nivelul II, cât și scorurile finale ale indicelui compozit. 

În acest context, menționăm că prin intermediul ”Youth 

Score Card” s-a reușit dezvoltarea unui instrument de 

măsurare a realizărilor în sectorul de tineret la nivel local, 

care a evaluat dimensiunea intersectorială a politicilor de 

tineret, inclusiv discrepanțele între raioane privind 

dezvoltarea politicilor de tineret. De asemenea, au fost 

evaluate diferențele de intervenție în 6 subdomenii 

(Educația, Participarea în procesul decizional, Angajare 

 Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 
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în câmpul muncii, Situații de risc, Sănătatea și 

Incluziunea socială) care vizează tinerii, ceea ce permite 

de a avea date despre fiecare raion în parte precum și de a 

face anumite comparații între acestea. 

Studiul a fost realizat de Expert Grup, cu suportul MECC 

și (UNFPA Moldova, în cadrul Fondului Comun pentru 

dezvoltarea servciilor de tineret pentru tineri, inclusiv cei 

mai vulnerabili. 

 

În proces de realizare   

79 123. Traininguri de instruire a 

angajaților Ministerului 

Tineretului şi Sportului  

privind analiza politicilor 

intersectoriale prin prisma 

necesităților tinerilor 

2015-2020  

 

 

 

 

Nerealizat  

 Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 

80 124. Asigurarea participării 

tinerilor/organizațiilor  de 

tineret în elaborarea 

politicilor publice 

intersectoriale 

2015-2020 În scopul implementării PDCT  2017-2022, la 26 martie a 

fost creat Grupul de Referință, constituit din 

reprezentanții autorităților publice, partenerilor și 

structurilor de tineret, care examinează progresul 

înregistrat și oferă recomandări privind implementarea 

programului. 

Întregul proces de evaluare a SNDST 2020 și ajustare a 

Planului de acțiuni pentru perioada 2019-2020 a fost 

asistat de un Grup de Referință, constituit din 

reprezentanții autorităților publice, partenerilor și 

structurilor de tineret. 

 

Realizat   

 Ministerul 

Educației, 

Culturii și 

Cercetării 

81 127. Promovarea activităților de 2015-2020 RETEtatea publică centrală de specialitate susține http://www.m Ministerul 
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educație nonformală, 

inclusiv pentru tinerii cu 

oportunități reduse 

financiar implementarea proiectelor și inițiativelor care au 

scopul de a promovarea activităților de educație 

nonformală, inclusiv pentru tinerii cu oportunități reduse. 

Prin urmare, A.O. Institutul de Instruire în Dezvoltare 

„MilleniuM”, beneficiar al Programului de Granturi 2018 

pentru organizațiile de tineret, a implementat proiectul 

„Promovarea programului Erasmus+: Youth in Action”. 

Astfel, 20 tineri au fost instruiți în calitate de formatori-

prestatori de servicii de educaţie non-formală în domeniul 

tineret, conform Setului European de Competenţe a 

Formatorilor. Totodată, pe parcursul anului 2018, 60 

organizații de tineret din Moldova au fost instruite în 

domeniul implementării proiectelor de mobilitate a 

tinerilor și lucrătorilor de tineret din cadrul programului 

Erasmus+: Youth in Action. 

 

Realizat   

illenium.md/  Educației, 

Culturii și 

Cercetării 

82 128. Inițierea laboratorului 

educaţiei nonformale 

privind metodele inovative 

aplicate în educația 

nonformală 

2015-2020 Laboratorul educaţiei nonformale privind metodele 

inovative aplicate în educația nonformală a fost creat în 

anul 2015. Pe parcursul anilor 2016-2018 a fost asigurată 

funcționalitatea laboratorului educaţiei nonformale 

privind metodele inovative aplicate în educația 

nonformală, prin intermediul Programului de Granturi 

dedicat organizațiilor de tineret.  

 

Realizat   

http://www.m

illenium.md/  
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