
,,CAHUL – CAPITALA TINERETULUI 2018” 
 DATE DE CONTACT: 
Nr. Denumirea organizației Denumirea proiectului Suma alocată 

de către MECC 
Nume, Prenume 

coordonator 
Număr de 

telefon 
Adresă de e-mail 

1. Asociația Obștească 
,,Perspectiva” 

,,Parteneriat pentru 
dezvoltarea tinerilor și 
consolidarea sectorului 
de tineret” 

865 762,90 Natalia Babără 078857056 nataliababara@yahoo.com 

2. Instituția Privată Centrul Regional 
de Asistenţă şi Informare a 
Organizațiilor Neguvernamentale 
din Moldova ,,CONTACT- 
Cahul” 

,,Promovarea valorilor 
europene și a 
deprinderilor de viață în 
rîndul tinerilor” 

262 015,00   Cucereanu Mihail 067323424 
 

contact_cahul@yahoo.com 
 
 

3. Asociația Obștească ,,Agenția de 
Cooperare Transfrontalieră și 
Integrare Europeană” 

,,Tineri activi – 
comunitate prosperă” 

151 175,00 Valeriu Ajder 079677501 
 

vajder@yahoo.com 
 

4. Asociația Obștească „Pro-Art” ,,Prin Artă spre Cultură” 105 900,00   Danilceac Oleg 69 73 50 50 danilceac@gmail.com 
 
 

 
Nr. 

Structura organizatoare 
și implementatoare a 

activității 

Activitatea Perioada 
desfășură

rii 

Descrierea activității 

1.  Asociația Obștească 
,,Perspectiva” 

Evenimentul de lansare a 
Capitalei Tineretului 

februarie Evenimentul va fi organizat de Primăria mun. Cahul și include 
organizarea unui eveniment oficial cu o agendă care include un program 
artistic pentru a da start proiectului ,,Cahul – Capitala Tineretului 2018”. 
Vor fi invitați parteneri locali, naționali, internaționali și astfel se va 
contribui la stabilirea noilor parteneriate și inițiative menite să plaseze 
tinerii în centrul activităților planificate în 2018. 
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2.  Asociația Obștească 
,,Perspectiva” 

Curs național de instruire 
pentru reprezentanții 
autorităților publice locale 
și lucrătorii de tineret 
privind accesul tinerilor la 
drepturile sociale 

februarie-
martie 

Va fi lansat apel public pentru selectarea a 20 reprezentanți ai  
autorităților publice locale și lucrători de tineret din Republica Moldova. 
Activitatea va dura 2 zile și va fi organizată în mun. Cahul. Vor fi 
implicați 2 experți locali și un expert de la Consiliul Europei. Cursul se va 
axa pe oferirea de informații privind accesul tinerilor la drepturi sociale în 
baza recomandărilor Proiectului ENTER a Consiliului Europei. Totodată, 
va fi inclusă și partea practică unde participanții vor dezvolta un plan de 
acțiuni pentru includerea activităților de promovare a drepturilor sociale 
în cadrul instituției/localității în care activează. Ulterior, reprezentanții 
autorităților publice locale și lucrătorii de tineret vor avea sarcina de a 
implementa una din activitățile propuse pentru a asigura diseminarea 
informației învățate. 

3.  Asociația Obștească 
,,Perspectiva” 

Training privind cetățenia 
activă pentru tineri 

martie Timp de 2 zile, 50 de tineri din regiunea de Sud vor fi invitați să participe 
la un training pentru stimularea activismului civic. 
Vor fi invitați 2 experți care vor modera în baza Programului ,,Active 
Citizens” coordonat de British Council. Programul pune 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. Ulterior, tinerii participanți vor fi încurajați să aplice 
la Programul de Granturi Mici pentru a dezvolta o inițiativă locală 

4.  Asociația Obștească 
,,Perspectiva” 

Eveniment public de 
lansare a Programului de 
Granturi Mici 

martie Evenimentul va fi organizat în parteneriat cu Primăria mun. Cahul și 
Consiliul Raional Cahul la care vor fi invitați să participe grupuri de 
inițiativă formate din tineri, reprezentanți ai ONG și instituții de tineret, 
reprezentanți ai APL de nivel I. În cadrul activității vor fi prezentate 
condițiile Programului de Granturi Mici, documentele și condițiile de 
aplicare. 

5.  Asociația Obștească 
,,Perspectiva” 

Instruire privind scrierea 
de proiecte pentru tineri 

martie Se va organiza un seminar cu durata de o zi, pentru 50 de tineri din Cahul, 
interesați să aplice la Programul de Granturi Mici. 
În cadrul seminarului va fi prezentată structura formularului de aplicare, a 
bugetului și va fi inclusă partea practică de lucru asupra propunerii de 
proiect. 
O atenție deosebită se va acorda descrierii problemei în baza nevoilor și 
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necesităților tinerilor din comunitate, atragerea partenerilor locali și 
colectarea fondurilor în comunitate. 

6.  
 

Asociația Obștească 
,,Perspectiva” 

Program de Granturi Mici aprilie-
iunie 

După evenimentul de lansare a Programului de Granturi Mici va avea loc 
recepționarea proiectelor. Perioada de aplicare va fi o lună de zile. 
Ulterior comisia de evaluare a proiectelor formată din tineri, lucrători de 
tineret, reprezentanți APL de nivelul II va selecta spre finanțare proiectele 
care întrunesc criteriile anunțate. Timp de 2 luni în perioada mai –iunie va 
avea loc implementarea proiectelor locale de către grupurile de initiative/ 

7.  Asociația Obștească 
,,Perspectiva” 

Activitate de plantare a 
arborilor cu participarea 
tinerilor 

aprilie  Va fi organizată o activitate ecologică cu scopul de a responsabiliza tinerii 
din Cahul privind protecția mediului ambiant. În parteneriat cu Primăria 
Cahul, 100 de tineri voluntari vor planta cca 1000 de puieți într-un parc 
nou creat dintr-un cartier din oraș. 

8.  Asociația Obștească 
,,Perspectiva” 

Cahul Maraton -Tinerii 
pentru un mod sănătos de 
viață 

mai În perioada 26-27 mai, la Cahul va fi organizat în parteneriat cu 
organizația Sporter, evenimentul ,,Cahul Maraton -Tinerii pentru un mod 
sănătos de viață”. Evenimentul va dura 2 zile și va include promovarea 
modului sănătos de viață în rîndul tinerilor prin alergat. 

9.  Instituția Privată Centrul 
Regional de Asistenţă şi 
Informare a Organizațiilor 
Neguvernamentale din 
Moldova ,,CONTACT- 
Cahul” 

Euro Velo Maraton mai Euro Velo Maraton are ca scop promovarea stilului de viață sănătos și 
popularizarea ciclismului în rîndul tinerilor și adulților pentru promovarea 
modului sănătos de viață. Evenimentul va fi organizat atît pentru copii cît 
si maturi. Pentru copii va fi un traseu de o distanță mică în municipiul 
Cahul. EuroVeloMaratonul va fi organizat în baza experienței și lecțiilor 
învățate din cadrul evenimentului desfășurat în anul 2017. Mai multe 
detalii vezi pe: 
https://www.facebook.com/events/1872202779659162/ 
https://www.facebook.com/events/1872202779659162/permalink/187722
3259157114/ 
Traseul propus pentru maturi va fi pe teritoriul mun. Cahul cu o lungime 
totală de 10 km. 
Pentru desfășurarea cu succes a evenimentului vor fi pregătite 
următoarele: 
1. Postarea unui banner informațional în fața Universității de Stat ”B.P. 

Hasdeu”, care va avea ca scop promovarea evenimentului (cu 1 lună 
înainte de ziua evenimentului); 
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2. Va fi creat un eveniment public pe pagina de Facebook a Centrului 
CONTACT-Cahul care va conține regulamentul de înscriere și 
participare la cursa de ciclism și condiții de participare.  Evenimentul va 
fi pe larg mediatizat și înregistrarea va fi posibilă cu o lună înainte de 
eveniment; 

3. Activitatea se realizează în parteneriat cu Primăria municipiului Cahul 
și Inspectoratul General de Poliție, secția de patrulare, care va avea rolul 
de menținere a ordinii publice și însoțirea coloanei de bicicliști pe 
traseul indicat. În anul precedent CONTACT-Cahul a avut o experiență 
de colaborare reușită cu inspectoratul de poliție în cadrul diferitelor 
evenimente, inclusiv și la EuroVeloMaraton; 

4. Pentru asigurarea siguranței și sănătății participanților fiecare va primi 
o vestă specială,  maiou, chipiu și un număr de participare. 

La eveniment vor participa cel puțin 100 de bicicliști cu vîrsta de la 5 ani. 
Participanții la eveniment vor primi panglici și drapele mici ale Republicii 
Moldova și Uniunii Europene. Preliminar evenimentul este planificat 
pentru 12 sau 13 mai 2018, în una din zilele de odihnă, atunci cînd 
participanții sunt disponibili să ia parte activă. 

10.  Instituția Privată Centrul 
Regional de Asistenţă şi 
Informare a Organizațiilor 
Neguvernamentale din 
Moldova ,,CONTACT- 
Cahul” 

Conferință științifică mai Conferința se va desfășura în parteneriat cu Universitatea de Stat ”B.P. 
Hașdeu”. Vor lua parte circa 100 de participanți – studenți și profesori, 
reprezentanți ai societății civile, mass-media, alte persoane interesate. 
În cadrul seminarelor vor fi discutate elemente care să reflecte: 
- caracteristicile  istorice, culturale, economice ale spațiului european; 
- valori europene; 
- oportunități de integrare europeană pentru Republica Moldova pe 

domenii: ocuparea forței de muncă, educație, agricultură, 
cercetare/dezvoltare în domeniul energiei etc; 

- oportunitățile internaționale pentru tineri și  Programe de schimb de 
experiență; 

- proiecte finanțate de Uniunea Europeană pentru tineri; 
- programe comunitare etc. 
Evenimentul va fi organizat în colaborare cu Consulatul General al 
României la Cahul. 
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11.  Instituția Privată Centrul 
Regional de Asistenţă şi 
Informare a Organizațiilor 
Neguvernamentale din 
Moldova ,,CONTACT- 
Cahul” 

Concert dedicat ”Zilei 
Europei” 

mai Evenimentul va fi organizat în colaborare cu  Primăria municipiului Cahul 
și va cuprinde următoarele acțiuni: 
- Târg de Informare Europeană - grupul de voluntari vor distribui 

materiale promoționale și vor discuta cu oameni despre valorile 
europene; 

- Invitarea a doi cântăreți din Republica Moldova pentru un  spectacol 
dedicat Zilei Europei. 

- Organizarea ”HOREI CETĂȚENILOR EUROPENI”. 
Vor fi elaborate și tipărite 150 de baloane albastre cu stele europene, care 
vor fi distribuite de voluntari copiilor si persoanelor prezente la 
eveniment. 
Pentru promovarea  evenimentul vor fi distribuite anunțuri pe surse 
electronice, afișe la panourile informative și va fi postat un banner mare. 

12.  Asociația Obștească 
,,Agenția de Cooperare 
Transfrontalieră și 
Integrare Europeană” 

Organizarea unui curs de 
tip „formarea 
formatorilor”, în scopul 
informării și facilitării 
procesului de 
conștientizare a tinerilor 
rerferitor la  protecția 
mediului. 

mai-iunie Va fi organizat un curs de formare  destinat pentru 15 profesorilor din 
școlile localităților implicate în proiect dar și ONG-urilor locale. În cadrul 
acestui curs, participanții vor avea ocazia să cunoască mai bine 
obiectivele proiectului în vederea transmiterii cunoștințelor dobândite 
către elevi și asigurarea unui efect multiplicator al activităților proiectului.  

13.  Asociația Obștească 
,,Agenția de Cooperare 
Transfrontalieră și 
Integrare Europeană” 

Atelierul de promovare a 
colectării selective 

iunie-iulie Va fi organizat un atelier cu participarea populației locale pentru a 
prezenta cele mai bune practici din Moldova, Ucraina și alte țări în 
domeniul colectării selective a deșeurilor și modul în care aceste practici 
pot fi implementate în localitățile din Moldova, ținând cont de resursele 
limitatele de care dispun autoritățile din Moldova. Un accent deosebit va 
fi pus pe conștientizarea tinerilor -  partea cea mai receptivă a populației. 
În afară de activitățile de informare și sensibilizare, vor fi prezentate 
metode de a efectua colectarea selectivă la nivel de localități, inclusiv prin 
instalarea a doua cutii de compostare (Achiziționate de Primăria Văleni)  
și care vor fi instalate în apropierea instituțiilor publice pentru o 
vizibilitate maximă 

14.  Asociația Obștească Vizită de schimb de iunie Timp de 2 zile va fi organizat un schimb de practici între 20 tineri din 
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,,Perspectiva” practici Youth Bank Galați 
la Cahul 
 

Galați și 20 tineri din Cahul, care vor interacționa și vor prezenta 
specificul activității lor privind Programul de Granturi Mici, activitățile de 
colectare de fonduri, implicarea partenerilor locali. În scopul diseminării 
bunelor practici, în agendă va fi inclusă și vizita la grupurile de inițiativă, 
beneficiare ale Programului de Granturi Mici 

15.  Asociația Obștească „Pro-
Art” Tabăra de Sculptură 15-31 iulie  

Cinci Artiști plastici, un grup de 11 tineri din Cahul, în Colaborare cu 
Sculptorul Alexei Vidrașco timp de 15 zile vor crea 15 opere de artă 
sculptate în lemn masiv, care vor fi admirate ulterior de către Cahuleni și 
oaspeții municipiului Cahul. 

16.  Asociația Obștească „Pro-
Art” 

 
 
 
 
 
 
 
Şcoala de vară ,,O 
incursiune în cotidianul 
oamenilor din trecut” 

iulie- 
august  

Patrimoniul arheologic este elementul esenţial care defineşte vechimea şi 
originalitatea culturii, a istoriei şi a tradiţiilor fiecărui popor, stat sau a 
unui spaţiu cultural în raport cu alte popoare, state sau spaţii etnoculturale. 
Fiecare popor are obligaţia de a-şi păstra bunurile culturale şi de a le 
valorifica în beneficiul întregii umanităţi. În cadrul acestei activități ne 
propunem să organizăm lecții publice cu tematici din domeniul 
arheologiei, antropologiei, arheozoologiei, paleobotanicii, etnografiei, 
etc., la care vor participa tineri din regiunea de sud a republicii și din 
județul Galați. 
Această acțiune prevede: 
1. Organizarea unui Parc de Arheologie Experimentală, unde vor fi 

reconstruite trei-patru locuințe din preistorie (5-6 mii de ani A.C); 
2. Organizarea atelierelor de modelare a ceramicii din timpul respectiv, 

lecții de prelucrare a osului, a pieilor de animale, obiceiurilor cotidiene. 
3. Organizarea unei activități gastronomice ce cuprinde  pregătirea și 

gustarea mâncării de către vizitatori, specifice comunităților ce s-au 
perindat în această zonă cu 5-6 mii de ani în urmă.  

4. Evoluarea colectivelor etnofolclorice din Euroregiunea „Dunărea de 
Jos” (Cahul, Cantemir, Galați) și alte localități ai R.Moldova. 

5. Gala Costumelor Naționale. 
6. Cercetarea arheologică a unui tumul (movilă funerară) cu implicarea la 

scară largă a elevilor din clasele absolvente (9-12), studenților și a 
voluntarilor din mun. Cahul și din satele din apropiere. 

17.  Instituția Privată Centrul Campamentul scouților iulie- În cadrul desfășurării celei de a 22-a ediție a campamentului Filialei 
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Regional de Asistenţă şi 
Informare a Organizațiilor 
Neguvernamentale din 
Moldova ,,CONTACT- 
Cahul” 

august  Cahul a Asociației Naționale a Scouților din Moldova (ANSM) sunt 
așteptați circa 200 de participanți: scouți și lideri. În total vor participa 12 
grupuri scout: 9 grupuri din filiala Cahul, 2 grupuri din alte filiale din țară 
și un grup din România. Campamentul va avea loc în aer liber, în preajma 
satului Cotihana, municipiul Cahul. Campamentul se organizează în 
colaborare cu ANSM și va dura 5 zile. Fiecare zi decurge după un 
program aprobat care include activități educative, sportive, de explorare a 
ținutului natal, de binefacere, de salubrizare și ocrotire a naturii, de 
socializare cu copii și tineri din localitatea gazdă. Vor fi organizate 
următoarele ateliere: creativitate, desen, aplicații, origame, cioplit in lemn, 
împletit, confecționarea brățărilor, tehnici de turism, haic de zi și de 
noapte, istoria scoutismului, cântece scoutice, jocuri scoutice,  dans, 
ABC-ul ecologiei, sport,  ABC-ul creștinului, marșul de rezistență. În 
fiecare seară, la scena campului, se vor face totalurile zilei și va fi 
organizată o activitate artistică: Clipa siderală, Tinere talente. Toți scoutii 
vor merge în excursie în câteva localități situate în Lunca Prutului: 
Crihana Veche – la biblioteca publică, la Slobozia Mare – lacul Beleu și 
muzeul istoric, la Văleni – muzeul Pâinii, la Giurgiulești - terminalul. O 
altă acțiune va fi explorarea municipiului Cahul: vizitarea muzeului 
ținutului natal, vizionarea unui spectacol la Teatrul ”B.P. Hașdeu”, 
activități de agrement și jocuri la grădinițele de copii organizate și 
moderate de către scouți, vor învăța cântece scoutice. Scouții se vor 
deplasa în grupuri însoțiți de lideri, vor fi îmbrăcați în uniforma scout. Un 
obiectiv aparte al campamentului este promovarea metodei scout în 
localitatea gazdă, participarea la acțiuni sociale, acordarea ajutorului 
persoanelor care au nevoie, etc. Acțiunile se stabilesc de comun acord cu 
APL. 

18.  Asociația Obștească 
,,Perspectiva” 

Ziua Internațională a 
Tineretului (ZIT) Open 
Air 

august Va fi organizat un eveniment Open Air dedicat Zilei Internaționale a 
Tineretului celebrată pe 12 august unde vor participa tineri din întreaga 
țară.Vor mai fi organizate ateliere, expoziții, precum și un tîrg al 
organizațiilor de tineret. 

19.  Asociația Obștească 
,,Agenția de Cooperare 

Acțiuni de promovare și 
conștientizare privind 

august  În cadrul acestei activități vor fi elaborate o serie de materiale 
informaționale care vor servi la o mai bună vizibilitate a acestei activități 
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Transfrontalieră și 
Integrare Europeană” 

necesitatea cooperării 
tinerilor de diferite etnii 
din zona de sud a 
Moldovei prin promovarea 
patrimoniului cultural 
gastronomic din regiune și 
informarea tinerilor despre 
educație interculturală. 

și la informarea tinerilor și altor participanți la eveniment cu privire la 
necesitatea dialogului interetnic, cunoașterea diversității patrimoniului 
cultural din regiune și   cooperarea tinerilor la nivel de comunitate 
indiferent de apartenența lingvistică, etnică sau religioasă. 

20.  Asociația Obștească 
,,Agenția de Cooperare 
Transfrontalieră și 
Integrare Europeană” 

Organizarea campaniilor 
de conștientizare a tinerilor 
în domeniul protecției 
mediului 

august- 
septembrie  

pentru a crește implicarea acestora în activitățile de proiect, în special a 
tinerilor, vor fi organizate trei campanii de informare și salubrizare a 
spațiilor publice în localitățile Cahul, Văleni și Colibași.  
Participanții vor fi în principal elevi și reprezentanți ai societății civile 
locale iar în cadrul campaniilor va fi promovată păstrarea unui mediu 
curat și colectarea selectivă a deșeurilor. Asociația Obștească ,,Agenția de 
Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană” și partenerii vor 
elabora un plan de acțiuni. Vor fi create responsabilități pentru fiecare 
partener pentru a obține o eficiență maximă a campaniei. Profesorii și 
reprezentanții ONG-urilor vor fi instruiți să mobilizeze copii și voluntari 
care vor participa la acțiune. Vor fi organizate întâlniri preliminare cu 
profesorii si autoritățile locale pentru a planifica cu atenție campania. 
Primăriile Cahul, Văleni și Colibași vor stabili locațiile în care voluntarii 
vor colecta deșeurile din zonele publice. Cel puțin 180 de persoane vor 
participa la fiecare campanie de informare și colectare a deșeurilor. 

21.  Asociația Obștească 
,,Agenția de Cooperare 
Transfrontalieră și 
Integrare Europeană” 

Campanie de informare în 
școli 

august-
septembrie  

Pentru a crește gradul de conștientizare a tinerilor cu privire la necesitatea 
practicării sportului și a modului sănătos de viață, vor fi organizate 5 
seminare în școli. Vor fi prezentate avantajele practicării sportului pentru 
sănătate, ce trebuie făcut pentru a duce un mod sănătos de viață și care 
sunt oportunitățile de a practica sportul în raionul Cahul 

22.  Asociația Obștească 
,,Perspectiva” 

Gala Internațională a  
Inițiativelor de Tineret 

septembrie Ne propunem să organizam un eveniment internațional după încheierea 
Programului de Granturi Mici pentru aprecierea grupurilor de ințiativă și 
realizarea diseminării bunelor practici din Republica Moldova și din afara 
țării. Vor fi invitați tineri din cele 8 regiuni ale Republicii Moldova  în 
care se implementează Programul YouthBank, precum și tineri de la 
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YouthBank din România – Galați, Făgăraș, cît și din Letonia, Ucraina. 
23.  Asociația Obștească 

,,Agenția de Cooperare 
Transfrontalieră și 
Integrare Europeană” 

Organizarea expoziției 
gastronomice cu degustare 
pentru a promova 
diversitatea culturală și 
dialogul interetnic din 
zona Prutului Inferior. 

septembrie  Această activitate va promova în rândul tinerilor din regiunea Cahul 
dialogului interetnic și cunoașterea diversității patrimoniului cultural 
pentru o mai strânsă cooperare a tinerilor în diverse domenii importante 
pentru dezvoltarea comunităților locale 

24.  Asociația Obștească 
,,Agenția de Cooperare 
Transfrontalieră și 
Integrare Europeană” 

Organizarea unei 
competiții sportive 
transfrontaliere pentru 
tineri 

septembrie
-octombrie  

În cadrul acestei activități, Asociația Obștească ,,Agenția de Cooperare 
Transfrontalieră și Integrare Europeană” cu suportul partenerilor locali 
(Primăria Municipiului Cahul și Școala Sportivă  nr. 1) și a partenerului 
din Ucraina (Asociația „Noua Generație Europeană”) vor organiza o 
competiție sportivă transfrontalieră cu participarea tinerilor din municipiul 
Cahul și a celor din Ismail Ucraina. 

25.  Asociația Obștească 
,,Perspectiva” 

Forumul Tinerilor 
Antreprenori din 8 raioane 
din regiunea de Sud 

noiembrie Ne propunem să organizăm un forum regional cu participarea tinerilor 
antreprenori din cele 8 raioane din regiunea de Sud. 
Va fi creată astfel o platformă de promovare a afacerilor administrate de 
tinerii din regiune, de împărtășire a experiențelor și provocărilor, precum 
și de facilitare a dialogului între tineri, antreprenori și autorități locale. 
Partenerii evenimentului vor fi Camera de Comerț și Industrie și 
Incubatorul de Afaceri. 

26.  Asociația Obștească 
,,Perspectiva” 

Festivalul Regional al 
Voluntarilor 

decembrie De Ziua Internațională a Voluntariatului va fi organizat un festival pentru 
aprecierea voluntarilor și organizațiilor care promovează voluntariatul în 
cele 8 raioane din regiunea de Sud. 

27.  Asociația Obștească 
,,Perspectiva” 

Conferința Națională a 
Consiliilor Raionale și 
Municipale de Tineret 

decembrie Va fi organizat un eveniment național timp de 2 zile cu participarea a 45 
reprezentanți ai Consiliilor Raionale și Municipale de Tineret cu scopul 
de realiza schimb de practici si a planifica activitatea ulterioară a RNCLT. 

28.  Asociația Obștească 
,,Perspectiva” 

Eveniment de închidere a 
proiectului ,,Cahul – 
Capitala Tineretului 2018” 

decembrie Evenimentul va include prezentarea rezultatelor activității tuturor 
partenerilor implicați în implementarea proiectului ,,Cahul-Capitala 
Tineretului 2018”. 

29.  Ministerul Afacerilor 
Interne 

Organizarea unui atelier de 
educație rutieră și 
comunicare între șoferi, 
destinată tinerilor șoferi și 

aprilie/mai Partener: Inspectoratul Național de Patrulare al IGP al MAI 
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pietoni, cu genericul „Știi 
să te comporți în trafic ?” 

30.  Ministerul Afacerilor 
Interne 

Cursa de ciclism 
„Mobilitate = securitate și 
sănătate” 

mai/iunie Partener: Plutonul de cicliști al Inspectorartul național de patrulare al IGP 
al MAI în parteneriat cu AO „Federația de ciclism din Republica 
Moldova”; 

31.  Ministerul Afacerilor 
Interne 

Activități de promovare 
armoniei de cuplu și 
siguranței familiei pentru 
tineri,  în cadrul 
Campaniei anuale de 
promovare a luptei 
împotriva violenței în 
familie. 

16 mai- 25 
iunie 
 

Partener: Inspectoratul de Poliție Cahul; Direcția generală securitate 
publică a IGP al MAI în parteneriat cu AO „Promo-Lex” 

32.  Ministerul Afacerilor 
Interne 

Lecții publice în cadrul 
instituțiilor pre și 
universitare din Cahul, 
întru încurajarea 
comportamentelor 
prosociale, implicative și 
responsabile în 
comunitate, prin modelul 
voluntariatului în Poliție. 

septembrie  Partener: Inspectoratul de Poliție Cahul; Direcția generală securitate 
publică a IGP; 

33.  Ministerul Afacerilor 
Interne 

Activități de informare, 
serale, cu studenții 
căminelor Universității de 
Stat Bogdan Petriceicu 
Hașdeu,  întru 
implementarea unui nou 
concept de Supravehere de 
Vecinătate, special adaptat 
la formatul și în cadrul 
căminelor. 

septembrie
- 
octombrie 

Partener: Inspectoratul de Poliție Cahul; 
Direcția generală securitate publică a IGP 

34.  Ministerul Afacerilor Lecții publice de 25 Partener: Inspectoratul de Poliție Cahul; 
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Interne promovare a siguranței 
personale prin prisma 
egalității de gen, în cadrul 
Campaniei „16 zile de 
luptă împotriva violenței 
în bază de gen”. 

noiembrie- 
10 
decembrie 

Direcția generală securitate publică a IGP al MAI în parteneriat cu AO 
„Promo-Lex”. 

35.  Ministerul Sănătății, 
Muncii și Protecției 
Sociale 

Organizarea Forumului 
voluntarilor Centrelor de 
Sănătate Prietenoase 
Tinerilor 
 

 (organizat prin proiectul Generația Sănătoasă) 

36.  Ministerul Sănătății, 
Muncii și Protecției 
Sociale 

Forumul profesiilor octombrie (organizat de ANOFM) 

37.  Ministerul Sănătății, 
Muncii și Protecției 
Sociale 

Tîrgul locurilor de muncă mai (organizat de ANOFM) 
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