PLANUL CONSOLIDAT
PRIVIND ACŢIUNILE DEDICATE
ZILEI NAŢIONALE A TINERETULUI ŞI
ZILEI INTERNAŢIONALE A STUDENTULUI, 2019
Denumirea acțiunii/activității

Descrierea acțiunii/activității

Responsabil
(nume, prenume,
date de contact)

Lansarea Portalului de Portalul reprezintă un instrument de informare a
Larisa Macarenco
Informare pentru tineri
tinerilor privind oportunitățile existente și serviciile
022820866;
oferite de diverse organizații și autorități publice.
Dumitru Juraveli
Totodată, portalul constituie o platformă de interacțiune
060498141
a consiliilor locale ale tinerilor.
Această activitate este organizată prin intermediul
Programului de asistență pentru consolidarea și
dezvoltarea Consiliilor Raionale/Municipale ale
Tinerilor.
Congresul
Tinerilor Scopul Congresului este de a promova la nivel național Aliona Dumbrăveanu
Activi din mediul rural
conceptul de activism civic, inclusiv în rândul tinerilor
022820859;
din mediul rural. La eveniment vor participa cca 120 de
Elena Țurcan
invitați din peste 50 de localități rurale ale țării.
069146202
Congresul va fi oportunitate de networking și socializare
pentru tineri, APL, APC și ONG-uri.
Acestă activitate este organizată prin intermediul
Programului de Granturi 2019 pentru organizațiile de
tineret.
Sesiuni de instruire Sesiunea este organizată în cadrul Campaniei de
Larisa Macarenco
privind
consolidarea promovare pe digital media, campanie care își propune
022820866;
capacităților
în să ofere notorietate și vizibilitate Centrelor de tineret. În Olga Gordică-Bobeico
utilizarea instrumentelor cadrul sesiunii participanții vor fi instruiți cum să
022214002

Data și locul
desfășurării

la nivel central*
Parteneri implicați

01.11.19
Sediul Infotag

Rețeaua
Națională
a
Consiliilor Locale ale
Tinerilor din Moldova

01.11.19
Radisson Blu
Leogrand Hotel

Institutul pentru Inițiaitve
Rurale; Fundația ,,Terres
des hommes”

05.11.19
or. Hîncești;
06.11.2019
or. Orhei;

Fondul Națiunilor Unite
pentru Populație;
Agenția Elvețiană pentru
Dezvoltare și Cooperare
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de comunicare digitală
pentru
reprezentanții
Centrelor de Tineret

Ședința Grupului de
referință
privind
implementarea
Programului
de
Dezvoltare a Centrelor
de Tineret 2022

Concursul de Creație
”Tinerii
împortiva
traficului
de
ființe
umane”

Conferința
Rețelei
Naționale a Consiliilor
Locale ale Tinerilor din
Moldova

utilizeze Social Media (Facebook și Instagram) și
intrumentele aferente acesteia.
Acestă activitate este organizată prin intermediul
Programului de Dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru
anii 2017-2022.
La ședința Grupului de referință privind implementarea
Programului de Dezvoltare a Centrelor de Tineret 2022
vor fi prezentate spre validare rezultatele pentru anul
2019 și Planul de activități pentru anul 2020 al Fondului
comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și
consolidarea participării și implicării civice a tinerilor
din Republica Moldova al MECC, SDC și UNFPA.
Totodată vor fi abordate perspectivele privind
parteneriatele pentru extinderea serviciilor de tineret.
Concursul de creație, lansat în cadrul Săptămânii de
luptă împotriva traficului de ființe umane are ca scop
sensibilizarea tinerilor și a publicului larg asupra
riscurilor și consecințelor traficului de ființe umane,
precum și importanța incluziunii sociale a victimelor
traficului de ființe umane.
Perioada de aplicare se încheie la 10.11.19.
Detalii: https://mecc.gov.md/ro/content/n-u-n-t-privindlansarea-concursului-de-arta-cu-genericul-tineriiimpotriva-traficului-de.
Evenimentul are drept scop consolidarea capacităţilor de
organizare
şi
funcţionare
a
Consiliilor
Raionale/Municipale ale Tinerilor, în calitate de
structuri reprezentative, pentru o mai bună participare a
tinerilor în procesul de luare a deciziilor, precum și la
elaborarea si monitorizarea bugetelor pe componenta de

15.11.19
mun. Chișinău

Ion Donea
022820850;
Larisa Macarenco
022820866

06.11.19
Casa Guvernului,
etajul 1, sala de
ședințe

Larisa Macarenco
022820866

01-10.11.19

Larisa Macarenco
022820866;
Dumitru Juraveli
060498141

08-10.11.19
mun. Soroca

Fondul Națiunilor Unite
pentru Populație

Rețeaua
Națională
a
Consiliilor Locale ale
Tinerilor din Moldova
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Conferința
NaționalăPolitici și servicii de
tineret pentru fiecare
tânăr din
Republica
Moldova

Forumului
Belarus al
2019

MoldoTineretului

Decernarea
Premiilor
Naționale
pentru
Dezvoltarea Sectorului
de Tineret, ediție, 2019

Forumul

Regional

al

tineret la nivel local.
Acestă activitate este organizată prin intermediul
Programului de asistență pentru consolidarea și
dezvoltarea Consiliilor Raionale/Municipale ale
Tinerilor.
În cadrul conferinței vor fi analizate politicile și
Ion Donea
serviciile de tineret actuale și vor fi trasate principalele
022820850;
direcții de dezvoltare a tinerilor, în contextul Strategiei Olga Gordică-Bobeico
de Tineret ONU 2030, al programelor și strategiilor
069062008
naționale de tineret, inclusiv Programul de dezvoltare a
Centrelor de Tineret 2017-2022. Evenimentul va servi
drept platformă de discuții și interacțiune pentru actorii
de tineret din întreaga țară, care vor face schimb de
experiență și bune practici, vor afla noutățile din
domeniu de la experții naționali și internaționali scare
vor veni cu soluții și recomandări pentru a îmbunătăți
politicile și serviciile de tineret din Republica Moldova,
astfel încât nici un tânăr să nu fie lăsat în urmă.
Forumul este organizat la I ediție și se concentrează pe Aliona Dumbrăveanu
022820859
crearea unei platforme de interacțiune eficiente și stabile
Ana-Edita Popescu
dintre sectorul de tineret din ambele Republici, precum
061110663
și schimbul de experiențe pe diferite teme specifice
sectorului de tineret.

21-22.11.2019
Digital Park

Fondul Națiunilor Unite
pentru Populatie (UNFPA)

21-22.11.2019
ASEM

Liga
Națională
a
Tineretului din Moldova

Evenimentul are drept scop sporirea prestigiului
activităţii în cadrul sectorului de tineret, stimularea
activităţii creative, promovarea experienţei avansate şi
inovatoare, precum și motivarea resurselor umane din
sectorul de tineret pentru autoformare şi dezvoltare.

Ion Donea
022820850;
Aliona Dumbrăveanu
022820859

22.11.2019
Digital Park

Scopul evenimentului este de a oferi posibilitatea a circa
70 tineri antreprenori din regiune să interacționeze între

Svetlana Savițchi
022820865;

26.11.2019

Consiliul Raional Ialoveni;
Asociaţia Obştească ,,Eco-
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Tinerilor Antreprenori

ei, inclusiv cu business traineri naționali și reprezentanți
Victor Pletosu,
ai instituțiilor guvernamentale pentru a face schimb de
specialist principal,
experiență și a identifica soluții la problemele lor.
CR; 068230922;
Forumul va include sesiuni de discuții interactive cu Sergiu Gurău, director
experți în diverse domenii, expoziția întreprinderilor,
executiv Asociaţia
precum și concursul tânărul antreprenor.
Obştească ,,EcoAcestă activitate este organizat prin intermediul Răzeni”, 079641243
Programului ,,Costești-Capitala Tineretului 2019”.

orele 09:00Răzeni”; Fundaţia Est16:00, Complexul Europeană din Moldova
Turistic Costești,
raionul Ialoveni
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Nr.

1.

Unitatea
teritorialadministrativă
Bălți

Denumirea
acțiunii/activității

Forumul
Tineret

Municipal

Descrierea acțiunii/activității

Integrarea priorităților tinerilor în
planul municipal de acțiuni
de
privind implementarea Strategiei
naționale
de
dezvoltare
a
sectorului de tineret.

,,Târgul serviciilor de
Prezentarea ofertelor prestate de
tineret
și
orientare
CMMT și ONG.
profesională”

Închiderea
oficială
a
Anunțarea rezultatelor în urma
Săptămânii
Tineretului
desfășurării concursului: Gala
2019:
Gala
Bunelor
Bunelor practici.
practici
Campionatul
Republicii Campionatul se va desfășura între
Moldova
la
sambo, sportivii Republicii Moldova
rezervat cadeților
născuți între anii 2003-2005.
Campionatul se petrece cu scopul
selectării
sportivilor
pentru
participare
la
Campionatul
Europei.
Training „Outreach Quest” Voluntarii vor fi implicați în
activități de lucru în teren ce
presupun învățarea metodelor de

Responsabil
(nume, prenume,
date de contact)
DÎTS; STS
023121340

DÎTS; STS
023121340

DÎTS; STS
023121340

Meleașchevici
Ghenadie
069373102

Croitoru Ana; Oxana
Buzovici;
Cervencov Nicolai;

Data și locul
desfășurării

Centrul de Resurse
pentru Adolescenți
și Tineri (CRAT)
15.11.19
Ora 14:30
I.P. L.T.
,,M. Eminescu”

15.11.19
Ora 15:30
I.P. L.T.
,,M. Eminescu”

la nivel local*
Parteneri implicați

Administrația
instituțiilor
de
învățământ;
CMMT;
ONG
Administrația
instituțiilor
de
învățământ;
CMMT; SC; ONG;
Centrul
militar
teritorial Bălți
Administrația
instituțiilor
de
învățământ;
CMMT; SC; ONG;
Centrul
militar
teritorial Bălți

01-02.11.19
mun. Bălți, ȘSS
,,B.Petuhov”,
bul. Eminescu,4A

30.10-01.11.19
CSPT „ATIS”

A.O.„Tinerii pentru
Dreptul la Viață
Bălți;
ONG
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comunicare în stradă, necesitățile
și interesele tinerilor aflați în
situație de risc, informare tinerilor
și adolecenților despre serviciile
CSPT și activitățile practice pe
care le pot realiza în teritoriu, etc.

Lecții
de
dirigenție,
companie de informare
Lecții de dirigenție cu invitarea
„Narcomania în rândurile sectoriștilor în școală.
adolescenților”
Festivalul-Concurs
Concurs
internațional
de
Internațional
de interpretare și creatie, ediția a IIIinterpretare și creatie a.
”Tinere Speranțe”

„TinergiePerspective
și
dezvoltare”;
CSPT Viitorul;
CSPT
Speranța
tinerilor;
CSPT
Salve;
UNICEF
MOLDOVA

Vrabii Lina
linavrabii@gmail.com;
Ludmila Blaj
023121340

Ludmila Blaj
023121340

Pe parcursul lunii
Sectorul de poliție
noiembrie
Dacia
Școala Profes. nr. 5
17.11.19

DÎTS mun. Bălți
023122307

Teatrul social

Prezentarea spectacolului.

Ludmila Blaj
023121340

Workshop
„Tinerețe, vis sublim…”
(V. Roltog)

Lucrul în grup cu adolescenții în
vârsta 11-12 ani.

L.Ouș
023123459

Prezentare video:
Demonstrarea filmulețului despre
„Tinerii și securitatea pe riscurile și securitatea pe Internet
Internet”
a tineretului.

L.Ouș
023123459

Centrul de Cultură
și Tineret, str.
Decebal 13A

Botoșani, România

04.11.19
ONG
L.T. ,,V.
,,Moștenitorii”
Alecsandri”
04.11.19
Ora 13:30
Biblioteca mun.
,,E.Coșeriu”, Fil.
nr. 5 (Bulgară, 100)
04-15.11.19
Ora 10:00-15:00
Biblioteca mun.
,,E.Coșeriu”,
Oficiul Împrumut
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Concurs de esee cu tema: Concursul are ca unul dintre
,,Tineretul viitorul țării”
obiective formarea unui cetățean
competent să-și exprime și să-și
argumenteze
opinia
despre
importanța
tineretului
în
construirea viitorului țării.
Ziua ușilor deschise la Potrivit acestei activități în cadrul
Centrul
de
Sănătatea centrului sunt inviți toți doritorii
Prietenos Tinerilor
de a beneficia de material
informative, de a face cunoștință
cu serviciile CSPT și activităile
care se desfăsoară în cadrul
instituției.

Balta I.; Gavriliuc O.;
Ludmila Blaj
023121340

Vrabii Lina
linavrabii@gmail.com;

(A. Pușkin, 34)
05-07.11.19
L.T. ,,A. Pușkin”
Cab. 102

05.11.19
CSPT „ATIS”

Ludmila Blaj
023121340

Întâlnire între generații Discuția între generații despre
Arborele Timpului”
valorile umane.

T.Caldare
023122487

Prezentare video ,,Forumul Prezentarea video a raportului
copiilor
CSI
,,Дети elevilor delegați din L.T. ,,A.
Содружества”
Pușkin” care au participat la
Forumul copiilor din CSI ,,Дети
Содружества”, care a avut loc în
Kîrgîstan, Issac-Culi.
Masă
Rotundă În cadrul activităților se vor
,,Problemele
tineretului discuta
întrebări
importante
modern”
precum: strategiile actuale ale
tinerilor; migrarea masivă a

Vitneanskaia L.;
Bolohan Maria; Ivasiuc
Elizaveta
Ludmila Blaj
023121340
Balta I.; Gavriliuc O.;
Ludmila Blaj
023121340

UNICEF
MOLDOVA;
A.O.
„Tinerii
pentru Dreptul la
Viață”,
Bălți;
Centrul
de
plasament temporar
„Drumul
spre
casă”; USB „Alecu
Russo”

06.11.19
Ora 14:00
Căminul de Cultură
,,Veteranul”,
(A. Pușkin, 48)
07.11.19
L.T. ,,A. Pușkin”
Sala festivă

07.11.19
L.T. ,,A. Pușkin”
Cab. 103
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tinerilor;
formarea
valorilor
familiei; importanța mediatizării
în viața tinerilor; determinarea
necesităților și cerințelor actuale
necesare
pentru
rezolvarea
problemelor sociale ale tinerilor.
Concertul
festiv Participă formațiile artistice ale
,,Tineretul-viitorul țării”
Centrului de Cultură și Tineret.

Amplasarea unui panou
Informativ cu genericul
,,Fii tânăr și sănătos”

Derulare de spoturilor

Concert
Creativi”

,,Tineri

Spoturile ce urmează a fi derulate
prin intermediul monitorului din
cadrul DASPF au următoarele
tematici: 4 tehnici de automotivare-cum să fii motivat
indiferent de ce faci;6 reguli de
viață; dezvoltare personală, stresul
și paharul cu apă.
şi Participă
formatia-rock
,,AppleSin”.

N.Danilova
023124109

DASPF;
Ludmila Blaj
023121340

DASPF,
Ludmila Blaj
023121340

E.Verhoveţchi
023164493;
Ludmila Blaj
023121340

Teambuilding cu elemente Organizarea pentru un grup de
de turism
beneficiari (10-20 de persoane) a

Serghei Vrabii

08.11.19
Ora 16:30
Centrul de Cultură
și Tineret,
(Decebal, 13)
08-15.11.19
Direcția asistență
socială și protecția
familiei din cadrul
Primăriei mun.
Bălți
08-15.11.19
Direcția asistență
socială și protecția
familiei din cadrul
Primăriei mun.
Bălți

10.11.19
Ora 18:00
Casa de Cultură
„Molodova”
(Karasiov, 39)
10.11.19
Ora 16:00-19:00

USARB

A.O. ,,TeenGo”
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unui șir de exerciții de lucru în
echipă.

CMMT ,,Făclia”;

Parcul Central

Ludmila Blaj
023121340
Atelier
de
lucru: Elevii/ studenții vor fi informați
Importanța Serviciului de despre importanța Serviciului de
voluntariat din Republica voluntariat.
Moldova

Asistent Social
Antoniuc V.
069516459
Spataru Ana
069118715

20.11.19
L.T. ,,V.
Alecsandri”;
11.11.19
Gimnaziul 14;
15.11.19
Gimnaziul 15;
20.11.11
L.T.,, A. Pușkin”;
21.11.19
ȘP nr.1;
21.11.19
L.T. ,,G. Coșbuc”.
11.11.219
I.P. C.S.R. „Viața
cu Speranță”
11.11.19
Gimnaziul nr. 10

Ludmila Blaj
023121340

11-12.11.19
Gimnaziul nr. 19

Ludmila Blaj
023121340

11.11.19
L.T.
,,V. Alecsandri”

Ludmila Blaj

11-15.11.19

Ureche Irina pedagog
organizator CMMT
,,Contemporanul”;
Ludmila Blaj
023121340

Activitate
„Începe ziua Sănătos”

Gimnastica în aer liber.

privind Elevii din instituție vor fi
Decadei întâmpinați și invitați la Flash
mob privind lansarea Decadei
Tineretului.
Discuții ghidate:
Valorificarea oportunităților de
,,Tinerii și
viitoarea dezvoltare personală și integrare
carieră”
socio-profesională reușită.
Ziua gestului frumos
Promovarea
comportamentului
decent. Mesaje de prietenie.
Mesaje de mulțumire. Distribuire
de pliante.
Ziua Toleranței
Ore de sensibilizare în cadrul
Flash
Mob
lansarea
Tineretului

A.O ,,Terrre
homes”

des

A.O. „Respirația a
Doua”

Consiliul Elevilor
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managementului clasei.
Lansarea
Săptămânii Elaborarea afișelor și a flyerelor
Tineretului 2019
„Pro tineret-pro viitor”.
Foto expoziție ,,Viața mea Expoziție de fotografii cu cei mai
activă în liceu”
activi elevi ai liceului implicați în
activități.

Campionatul școlar la
fotbal, consacrat zilei Campionat intern la fotbal.
tineretului
Vizionarea
si
analiza Film despre problemele traficului
filmului artistic „Lilia de ființe umane și alegerea corectă
pentru totdeauna”
a prietenilor între tineri. Filmul va
fi difuzat pentru elevii claselor
XI-XII.
De la elevi cu temele Sensibilizarea elevilor cu istorii
lecțiilor bine studiate la de succes ale tinerilor.
Tineri de succes
Metode de autocunoaștere Coordonatorul
departamentului
,,storytelling”
,,Participarea
tinerilor”
va
coordona o activitate de 3 ore
pentru 30 tineri din CESPA, cu
scopul de a motiva și a promova
dezvoltarea personală.
Training
in
cadrul Desfasurarea trainingului pe tema
programului
ecologiei pentru 20 de tineri.
,,GREEN
ACTION

023121340
Berco Tatiana,
organizator lucrul
extrașcolar; 069963257
Director adjunct pe
educație,
Sîrbu Cristina;
Ludmila Blaj
023121340
Catană Ion;
Ludmila Blaj
023121340
Grigorenco S.G;
Negruța V.D.;
Ludmila Blaj
023121340
Glavan Gabriela
023170342
Cristina Jitaru
CRAT;

L.T.
,,V. Alecsandri”
11-15.11.19
Gimnaziului
,,A. I. Cuza”
11.11.19
L.T. ,,M.Gorki”

11-22.11.19
Școala prof. 5
12.11.19
L.T. ,,V.
Maiakovski”
Sala de clasă
multimedia
12.11.19
Colegiul Politehnic
din mun. Bălți
12.11.19
CESPA

CRAT
Consiliul Local de
Elevi

Consiliul de elevi
din instituție
Psihologul

A.O.
CESPA

Anima;

Ludmila Blaj
023121340
Serghei Vrabii; CMMT
Făclia;

12.11.19
Ora 16:00-19:00
CMMT ,,Faclia”
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PROGRAM”
Training ,,Drepturile și Elevii/ studenții vor fi informați
obligațiile
tânărului despre drepturile și obligațiile
contemporan”
tânărului contemporan.

Ludmila Blaj
023121340
Ureche Irina, pedagog
organizator CMMT
,,Contemporanul”;
Ludmila Blaj
023121340

Activitate extrașcolară :
,,Tinerii
pentru
o
comunitate ecologic curată
”
Artterapia.

Distribuirea în comunitate a
pliantelor în scopul sensibilizării
comunității.

Gorobeț Viorica
079268836

Artterapia va oferi suport
emoţional pentru persoanele care
au diferite afecţiuni sau au
experimentat diferite traume.

Calistru E.; Malinețchi
I.;
Ludmila Blaj
023121340
Ceaicovscaia Anela;
Ludmila Blaj
023121340

Promovarea unui sondaj
Social ,,Tineretul-generația
de ieri, azi, mâine”
Concurs: Sunt elev
Colegiul Politehnic

în Argumentarea diverselor puncte
de vedere referitor la problemele

DASPF;
Ludmila Blaj
023121340
Gangan Cătălina
023170342

12.11.19
Colegiul
Politehnic;
13.11.19
Colegiul de
Industrie Ușoară;
14.11.19
CESPA;
19.11.19
Ș.P. nr.5 Bălți
12.11.19
Ora 14:00
Gimnaziul nr.19
Centrul satului
12.11.19
Ora 10:25
L.T. ,,G. Coșbuc”
Sala 310

A.O ,,Terrre
homes”

des

CSPT;
„ATIS”;
Zgureanu V.

18.11.19
Centrul
de
Centrul de
plasament temporar
plasament temporar „Drumul spre casă”
„Drumul spre casă”
12.11.19
USARB
Ora 10:00-11:00
Piața V. Alecsandri
13.11.19
Colegiul Politehnic
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Vizită
în
spațiul
Anticafenelei/servicii de
tineret pentru o grupă de
studenți
masteranzi
psihologie USARB

actuale ale tinerilor.
Specialiștii CRAT vor prezenta
serviciile centrului, spectrul de
programe
implementate,
beneficiarii și oportunitatea de a
colabora cu CRAT. La fel vor fi
prezentate spațiile centrului.

Organizarea concursurilor Dezvoltarea abilităților muzicale
tinere talente
și fizice prin dans, meloterapie.
Activitatea se va desfășura pe 2
centre: Centrul de Comunicare și
Activitate de socializare,
Centrul Arte, având drept scop
,Fii binevoitor!”
promovarea
valoriiBUNĂTĂTATEA
Oră informativ-cognitivă Lecție pentru tineri despre tutun și
„De ce fumează tinerii?”
pericolele pentru sănătate ale
fumatului.

Aliona-Irina Ceban/;
Cristina Jitaru;

din mun. Bălți
13.11.19
Anticafenea

A.O.
Anima;
USARB/Facultatea
Psihologie

Ludmila Blaj
023121340

Ludmila Blaj
023121340
Ouș Alexandrina,
președintele Comisiei
Activități culturalartistice și mass-media;
Ludmila Blaj
023121340
L.Ouș
023123459

13.11.19
CEPPSM
,,Socium”
13.11.19
I.P. L.T.
”M. Eminescu”
Holul et. I,
blocul central

13.11.19
Ora 14:00
Biblioteca mun.
,,E.Coșeriu”,
Sala Lectură
(F. Dostoievski,
32)
13.11.19
L. T. „GeorgeCoșbuc”

Cozmac Cristina,
psiholog școlar

Mini Forum.Bunele pratici Această
activitate
prevede
Croitoru Ana
L.T.
„George
ale voluntariatului
realizarea unor dezbateri despre ciorneana@gmail.com;
Coșbuc”
beneficiile
activitatății
de
Calistru Emil;
voluntariat, rolul voluntarului întrun Centru de Sănătate Prietenos
Ludmila Blaj
Tinerilor și abilitațile pe care le
023121340
pot obține și dezvolta aceștia pe
parcursul activității.
Planul consolidat de acțiuni dedicat Zilei Naționale a Tineretului și Zilei internaționale a Studentului (la nivel local) a fost elaborat în baza informațiilor furnizate de
subdiviziunile Consiliilor raionale/municipale, responsabile de domeniul de tineret.

Bobociada 2019.

Concurs de talente.
elevilor anului I.

Inițierea

Training
in
cadrul Desfășurarea trainingului pe tema
programului
,,GREEN ecologiei pentru 20 de tineri.
ACTION PROGRAM”

Croco Battle la Anti.

Activitate de voluntariat
„Munca înnobilează omul”
Repartizarea
pliantelor
informative
de
către
specialiști și beneficiari cu
Ziua
Națională
a
Tineretului

Training de dezvoltare
personal
,,Cale
spre
succes” ca metoda de
dezvolate a tineretului
contemporan

Glavan Gabriela
023170342
Serghei Vrabii
CMMT ,,Făclia”;

Ludmila Blaj
023121340
Activitate care implică echipa
Inga Pascal;
voluntarilor împotriva echipei Bleandura Gabriela;
specialiștilor, în clasica joacă de
societate. Activitate realizată de
Ludmila Blaj
voluntari, timp de 2 ore, cu scop
023121340
de dezvoltare a vocabularului,
crearea relațiilor interpersonale,
socializare.
Curățarea trotuarelor din preajma
Asistent Social
centrului.
Antoniuc V.
069516459
Informarea opiniei publice în
CEPPSM ,,Socium”;
domeniul dezvoltării tineretului
Echipa
referitor la lărgirea normelor de
multidisciplinară;
conduită în societate.
Ludmila Blaj
023121340
În cadrul acestei activităţi se
includ acţiuni de informare, de
Negrescu Olga
creaţie, orientate spre dezvoltarea
Psiholog
competenţelor
indespensabile
069051657
pentru
obţinerea
succesului.
Activiţăţile
au
drept
scop
schimbarea
viziunii
tinerilor
privind viaţa şi de ai determina să

14.11.19
Colegiul Politehnic
din mun. Bălți
14.11.19
Ora 16:00-19:00
CMMT ,,Faclia”

14.11.19
Ora 17:00
ANTI

14.11.19
I.P. CSR „Viața cu
Speranță”

A.O. Anima;

A.O. „Respirația a
Doua”

14.11.19
Parcul Selecția și
cartierul Steluța
14.11.10
L.T. Gogol
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facă proiecţii pe viitor, aplicând
cunoştinţele şi abilitaăţile pe care
le posedă.
Activitatea are scop orientarea
Training pentru tineri tinerilor în organizarea timpului
,,Timpul liber al tinerilor” liber, promovarea lecturii în
rândul tinerilor
Masă
rotundă.
Spinii Acțivitatea va fi axată pe impactul
sănătății tinerilor: fumatul, și consecințele consumului de
alcoolul, drogurile
alcool , tutun și droguri asupra
organismului uman.

Sesiune
informativ- Lecție pentru copiii și tineret
cognitivă
„Lenea
e despre time-management.
cucoană mare. Învață cum
să nu-ți pierzi timpul
inutil”
Lecții publice la dirigenție: Lecție publică în cadrul orelor de
„Fii activ, guvernează-ți dirigenție.
viitorul”

Artemencova L.;
Panchevici V.
023143292

14.11.19
Gimnaziul nr. 6

Filiala nr. 3 a
bibliotecii
,,Eugeniu Coșeriu”

Popa Inna, diriginte cl.
a VIII-a;
Ojog Nicolae, medic de
familie;

14.11.19
Ora 14:15
Gimnaziul nr. 19
Sala de clasă nr.11

Medicul de familie
din comunitate

Ludmila Blaj
023121340
L.Ouș
023123459

Gangan Elena;

14.11.19
Ora 13:00
Biblioteca mun.
,,E.Coșeri”,
Filiala nr. 3
(Timireazev, 4)
14.11.19
Școala Prof. 5

Catedra diriginților
din instituție

Ludmila Blaj
023121340

Seminar
informative. În cadrul activității tinerele fete
Calistru E.; Negru D.
14.11.19
CSPT „ATIS”
Sănătatea
sexual- vor fi informate
despre
Sohodon C.;
Ora 13:25
reproductivă
a dezvoltarea lor sexuală care
.
L.T. ,,G. Coșbuc”
adolescenților
include toate schimbările din
Ludmila Blaj
organismul uman, în special din
023121340
organele genitale, atât de formă și
structură, cât și în funcție, igiena
corporală corectă și emoțiile pe
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Miniforum
,,Bunele
practici
în
domeniul
voluntariatului”

Ziua
Internațională
Toleranței

a

Jocul psihologic de echipa
,,Mafia”

care le trăiesc tinerii în perioada
pubertară.
Această
activitate
prevede
realizarea unor dezbateri despre
beneficiile
activitatății
de
voluntariat, rolul și abilitațile pe
care le pot obține și dezvolta
tinerii pe parcursul activității.
Campania de sensibilizare axată
pe acţiuni educative, ce-i vizează
atât pe copii cât şi pe adulţi, care
are menirea să reamintească
omenirii că intoleranţa este
generatoare de violenţă şi,
totodată, îndeamnă comunităţile
să trăiască în pace şi respect.
Desfasurarea jocului pentru 12-18
beneficiari.

Distribuirea materialului Sensibilizarea
populației
cu
informativ privind modul privire la modul sănătos de viață.
sănătos de viață
TVC ,,Gospodari la ei Activitate extracurriculară.
acasă”
Concurs
,,Жемчужина Concurs anual pentru copii și
микрорайона”
adolescenți.
Participanți-elevii
Gimnaziului nr. 7 și locuitorii
cartierului ,,Iubileinâi”.

Calistru E.; Malinețchi
I.;
Ludmila Blaj
023121340

14.11.19
Ora 13:25
L.T. ,,G. Coșbuc”
Sala 310

Popovici Tatiana
023170342

15.11.19
Colegiul Politehnic
din mun. Bălți

Serghei Vrabii
CMMT ,,Făclia”;

15.11.19
Ora 17:00-20:00
CMMT ,,Faclia”

Ludmila Blaj
023121340
Asistent Social
Antoniuc V.
069516459
Rodica Cincilei- prof.
ed.pt societate
069536200
V.Drebot
023138717

15.11.19
Centrul orașului
Bălți

CSPT;
„ATIS”;

A.O. „Respirația a
Doua”;
USARB
„Alecu Russo”

15.11.19
L.T. ,,L.Blaga”
15.11.19
Ora 18:00
Casa de Cultură
,,Flacăra”,
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Expoziția interactive „Am Expoziția
este
o
metodă
Burlac Elena
succes în dragoste”
interactivă
care
promovează burlaclena22@gmail.co
dialogul între tineri și specialiști
m;
din Centru de Sănătatea Prietenos
Calistru Emil;
Tinerilor prin abordare grafică
(panouri informative). Tehnica are
Ludmila Blaj
rolul de a transmite mesaje
023121340
accesibile
adolescenților
și
tinerilor prin formă informativeducativă și oferirea experienței
interactive a tuturor celor
implicați în proces la subiectul
abordat.
Seminar
informativ Seminarul informativ va avea
Calistru E.;
,,Alimentația sănătoasă”
drept
scop
informarea
Capațîna I.;
adolescenților
într-o
formă
interactivă despre necesitatea unei
Ludmila Blaj
alimentații
corecte,
rolul
023121340
alimentelor în organizmul uman și
necesitatea consumului de sare
iodată și a lichidelor.
Expoziție interactivă ,,Am Este o metodă interactivă care
Calistru E.;
succes în viață”
promovează dialogul între tineri
Burduja I.;
prin abordare grafică (panouri
informative). Tehnica are rolul de
Ludmila Blaj
a de transmite mesaje accesibile
023121340
adolescenților și tinerilor prin
formă informativ -educativă și
oferirea experienței interactive a
tuturor celor implicați în proces la
subiectul abordat.

(Calea Ieșilor, 156)
15.11.19
L. T. „George
Coșbuc”

L.T.
Coșbuc”

„George

15.11.19
Ora 13:25
L.T. ,,G. Coșbuc”
Sala 203

TDV Bălți

15.11.19
Ora 13:25
L.T. ,,G. Coșbuc”
Sala 209

CSPT „ATIS”
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Serată de odihnă ,,Cu dans Program de divertisment cu
şi voie bună, azi petrecem muzică,
dans,
victorine,
împreună!”
concursuri, jocuri distractive
pentru copii si tineret.

E.Verhoveţchi
023164493

Organizarea pentru un grup de
Teambuilding cu elemente beneficiari (10-20 de persoane) a
de turism
unui șir de exerciții de lucru în
echipă.

Serghei Varabii
CMMT ,,Făclia”;

În cadrul acestei activități vor fi
Masă rotundă ,,Tinerețea e
discutate oportunitățile tinerilor de
o valoare”
a participa în diverse activități.
Mini-lecție
În cadrul orelor de educație civică
„Alegera
corectă
a un grup de elevi bine pregatiți vor
viitoarei profesii în viața petrece mini-lecții.
tinerilor”
Seminar
rațională”

Training
organizez
personal”

„Alimentația Seminarul informativ are drept rol
de a informa adolescenții și tinerii
într-o formă interactivă despre
necesitatea
unei
alimentații
corecte, rolul alimentelor în
organismul uman și necesiatatea
consumului de sare iodată și a
lichidelor.
,,Cum
să Președintele Consiliului elevilor
un
proiect organizeaza o sarcina practică
pentru elevii din clasele liceale cu
o poziție de viață activă.

Ludmila Blaj
023121340
Consiliul elevilor din
gimnaziul nr. 6;
Ludmila Blaj
023121340
Costas T.I
Cаlantîrscaia;
Ludmila Blaj
023121340
Croitoru Ana
ciorneana@gmail.com;
Burlac Elena
burlaclena22@gmail.co
m;
Ludmila Blaj
023121340
Clacova T.P.;
Nichitina M.;
Ludmila Blaj

17.11.19
Ora 16:00
Casa de Cultură
„Molodova”
(Karasiov, 39)
17.11.19
Ora 16:00-19:00
Parcul Central

18.11.19
Gimnaziul nr. 6

Centrul de Cultură
și Tineret ,,Reut”

18-22.11.19
L.T.
,,V. Maiakovski”
Sala de clasă

Membrii centrului
,,SOTIS”

22.11.19
Colegiul
de
Caminul Colegiului Industrie Ușoară
de Industrie Ușoară

22.11.19
L.T. ,,V.
Maiakovski”
Sala de clasă

Centrul Municipal
pentru Minori și
Tineret
,,Pescărușul”
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Flash-mob
talentaţi”

,,Tineri

023121340
şi În sala de sport a liceului se va Cîrstea Angela, dir. adj.
desfășura un Flash-mob organizat
pentru educaţie
și pregătit de Consiliul Elevilor.
068380330

Serata literar-muzicală ,,Я Participă Art-Grupul ,,Vivat”,
рисую музыку”
studioul vocal ,,SuperNova”,
studioul teatral ,,ART-ist”.

N.Danilova
023124109

Show-program de muzică Participă formațiile artistice ,,Folk
ușoară ,,Tinerețea-comoara Band”, ,,Dixieland”, ,,Orion”,
vieții”
,,Rain Catchers”.

O.Cinkivskaia
023161213

Ziua Internațională pentru Acțiune de sensibilizare a
eliminarea violenței ,,O tineretului și informare prin
viață fără violență”
repartizarea pliantelor și concursul
gazetelor de perete.
„Combaterea fenomenului Training
dedicat
problemei
violenţei
în
răndul gender, violenţei în rândul
tinerilor”
tinerilor, cu prezentarea literaturii
de domeniu.
Seminar
„Comunicarea Comunicarea este un element
asertivă”
fundamental al existentei umane,
ne propunem să discutăm cu
voluntarii si tinerii despre esența
comunicarii asertive și cum putem
formula un mesaj asertiv care ne
poate ajuta sa relaționăm mai
ușor.

Popovici Tatiana
023170342

multimedia
22.11.19
L.T. ,,B. P.
Hașdeu”
Sala de sport
22.11.19
Ora 16:00
Centrul de Cultură
și Tineret,
(Decebal, 13)
22.11.19
Ora 17:00
Palatul Municipal
de Cultură, Sala
Mare
(Dostoievskii, 24)
25.11.19
Colegiul Politehnic
din mun. Bălți

Patlati Olga
023170342

26.11.19
Colegiul Politehnic
din mun. Bălți

Croitoru Ana
ciorneana@gmail.com;

26.11.19
CSPT „ATIS”

Consiliul elevilor

Universitatea
Stat A.Russo

de

A.O. ODFC

CSPT „ATIS”

Ludmila Blaj
023121340
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2.

Căușeni

Masă
rotundă. Activitate extracurriculară cu
Adolescenții în societate
participarea adolescenților în
cadrul cărora vor avea prilejul de
a explora influențele sociale ce
încurajează și/sau descurajează
adolescenții să devină părinți.
Concursul
proiectelor: Prezentarea de către elevi a
Cum să facem studiile cu proiectelor pentru a fi apreciate de
adevărat interesante?
către juriu. Apărarea proiectului
executat se va desfăşura într-o
scurtă naraţune şi va include
conţinutul lucrării şi răspunsurile
la întrebările membrilor juriului.
Expoziţie-concurs ediţia a Participanții
vor
prezenta
XXIV-a.
„Junime
şi vizitatorilor și comisiei de
tradiţie”
concurs, lucrul practic și vor
povesti despre cioplitul în lemn.
Participanții-tinerii
discipoli
studioului cioplitului în lemn
,,Pomul vieții”.
Serată de odihnă în cadrul Concert, dansuri, scenete, poezii.
Zilelor
Naționale
a
Tineretului și Studenților
cu genericul ,,Tinerii de
azi-viitorul de mâine”
Săptămâna Tineretului la Serată distractivă pentru tineri,
Căușeni. Activități de cântece, poezii.
informare și sensibilizare.
Discuții
tematice
cu
invitarea specialiștilor din
domeniu.
Serată
distractivă pentru tineri

Chihai Ninadir.adj.instruire
069355716

27.11.19
L.T. ,,L.Blaga”
Aud. 302

Chiţcaneanu T.A.
078530905

28.11.19
Gimnaziul nr.3

A.Țîbuleac
023120011

28.11.19
Ora 15:00
Căminul de Cultură
,,Meșterul popular”
(Independenței, 84)

DECTST Căușeni
Carare Natalia,
specialist
024322486

15.11.19
Casa raională de
Cultură Căușeni

Bibioteca Publică
Raională Căușeni
Osipov Liuba
024322066

10-17.11.19
Biblioteca Publică
Raională Căuşeni

SN ,,Crucea Roșie”,
fil.Bălți
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3.

Criuleni

Lupta Națională ,,Trânta”, șah, joc
de dame, tenis de masă.

Musteaţă Filip
024322486

Campionat de dezbateri între 3-4
echipe.

Basiul Cristina,
Voluntar CRT UNIT;

Barometrul profesiilor

Seminar de informare.

Branding personal

Instruire
despre
importanța
promovării personale.

Godoroja Alexandr,
Specialist CRT UNIT
024825024
crtunit@gmail.com
Cuhai Zinaida,
Specialist CRT UNIT
024825024
Basiul Cristina,
voluntar;

Competiții
sportive
consacrate
Zilei
Tineretului și Studentului
Mini
campionat
la
dezbateri

Atelier practic. Reciclarea Confecționarea de vaze decorative
plasticului
din materiale netradiționale.
Vizionarea
tematic

Campionat
,,CATAN”

unui

film Film
tematic
,,Folosirea
tehnologiilor
informaționale
pentru îmbunătățirea situației
financiare” și discuții în baza
filmului.
regional la Campionat
regional
cu
înregistrare preventivă liberă,
,,CATAN” este un joc de
societate, stategie.

Godoroja Alexandr,
Specialist CRT UNIT,
024825024
Cuhai Zinaida,
Specialist CRT UNIT
024825024
Ghincul Oleg, specialist
CRT UNIT
024825024
crtunit@gmail.com
Basiul Cristina,
Voluntar CRT UNIT;

9-16.11.19
Școala Sportivă
Căușeni
11-12.11.19
Centru Resurse
pentru Tineri UNIT
Criuleni

11.11.19

Școala Profesională
din Criuleni

13.11.19
CRT UNIT
Criuleni

13.11.19

Școala Profesională

14.11.19
CRT UNIT

15-16.11.19
CRT UNIT

Godoroja Alexandr,
specialist CRT UNIT
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Gala Voluntarilor

Activitate de promovare și
premiere a voluntarilor activi din
cadrul CRT UNIT.

024825024
Godoroja Alexandr,
specialist CRT UNIT;

Soltanici Eduard,
Director CRT UNIT,
024825024,
crtunit@gmail.com
Festival-concurs raional al La Festival participă soliști,
Secția Cultură și
Romanței
,,Petale
de începând cu vârsta de 19 ani.
Turism,
trandafir”
Scopul Festivalului, depistarea
024824039
noilor lucrări și talente.
cultura.criuleni@gmail.
com

Spectacol tematic dedicat Acțiune tematică care este
tinerilor ,,Tinere talente”
organizată de tineri pentru tineri.
Medalion
Romanciuc

literar,

V. Familiarizarea tinerilor cititori cu
creația lui V. Romanciuc.

Oră de instruire a tinerilor Întrunire cu tinerii din raion,
,,Democrația contează”
cunoașterea lor cu drepturile și
obligațiunile sale.

Centrul de Cultură și
Tineret ,,G. Sârbu”
024824036
Centrul de Cultură și
Tineret ,,G. Sârbu”,
024824036
Biblioteca Publică
Orășenească
,,Tamara Isac”, Criuleni
024822279
Biblioteca Publică
Orășenească
,,Tamara Isac”, Criuleni
024822279

16-17.11.19
CRT UNIT
Consiliul Raional

Direcția Educație
Criuleni; Consiliul
raional Criuleni

03.11.19
preselecție,
10.11.19 Festivalul

Casele/Căminele de
Cultură din raion

17.11.19

L.T.,,B.Dânga”,
Criuleni

12. 11.19

Școala Profesională
Polivalentă,
Criuleni

14.11.19

Școala Profesională
Polivalentă,
Criuleni
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Serată tematică ,,Tineri, Serată dedicată tinerilor din
energici și talentați”
localitate, unde se va discuta
despre
viitorul
localității,
problemele stringente ale tinerilor,
cum vor alege un viitor. Spectacol
literar-muzical.
Voluntariat
Tinerii din localitate vor participa
la curățirea de deșeuri și frunze a
locurilor publice din s.Coșernița.

Starturi vesele și fotbal

Tineri cu vârstele cuprinse între
14-20 ani vor participa la ,,Starturi
vesele", care cuprinde mai multe
jocuri sportive. Totodată, va fi
organizat un meci de fotbal între
elevii clasei a IX-a al Gimnaziului
Coșernița.
Victorină
Tinerii vor fi puși la încercare cu
un concurs de inteligență. La
finele acestei victorine cei mai
activi vor primi diplome din
partea
Bibliotecii
Publice
Coșernița.
Tinerii de ieri, azi și mâine Va avea loc spectacolul dedicat
Zilei Naționale a Tineretului, unde
vor evolua colectivele de la
Centrul de Cultură și Tineret din
comună.
Concurs TVC ,,Tineri și Vor fi desfășurate diverse
Talentați”
concursuri între echipe în Centrul
de Cultură și Tineret.

Casa de Cultură,
s. Zăicana, Criuleni
024871238
024871217
anghelici82@mail.ru
Scleaev Svetlana,
Șefa bibliotecii publice
s.Coșernița
024869256
060989494
Scleaev Svetlana,
Șefa bibliotecii publice
s.Coșernița
pcosernita@mail.ru

10.11.19

Gimnaziul Zăicana,
Criuleni

08.11.19
s.Coșernița

APL; Gimnaziul,
Centrul p/u Tineret
s. Coșernița

09.11.19
Stadionul
Gimnaziului
s.Coșernița

APL; Gimnaziul;
Centrul p/u Tineret
s. Coșernița

Scleaev Svetlana,
Șefa bibliotecii publice
s.Coșernița
024869256

09.11.19
Centrul p/u
Tineret Coșernița

APL; Gimnaziul;
Centrul p/u Tineret
s. Coșernița

Sterpu Chiril;

10.11.19
Centrul de Cultură
și Tineret

APL
Boșcana;
Centrul de Cultură
și Tineret

15.11.19
Centrul de Cultură
și Tineret

APL
Boșcana;
Centrul de Cultură
și Tineret; L.T. ,,M.

Brînză Alina,
069368293
Bounegru Svetlana;
Borș Svetlana;
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Acțiune ecologică ,,Un Tinerii din localitate vor sădi
arbore pentru viitor”
copaci
și
arbuști
prin
împrejurimile locurilor publice.
Discuție: să ne alegem O discuție despre viitorul
profesia corectă
profesiei corect alese în viata
tinerilor de mai departe.

El și Ea dansează, tineretul Vor fi desfășurate concursuri de
se distrează
dansuri
și
diverse
jocuri
distractive

Brînză Alina,
069368293
Primarul comunei
Boșcana
024870236
Borș Svetlana; Leșanu
Lilia; Tricolici Zinaida;
Catan Svetlana,
boscanabp@gmail.com
024860012,
Stepru Chiril;

Serata de odihnă: dacă te Va fi organizat o serată de odihnă
implici, ai dreptul şi la cu tineretul din comună ce va
distracţii
cuprinde inclusiv un concurs de
poezie, cântec şi dans.

Brînză Alina,
069368293
Ţarigradschi Andrian,
directorul Căminului
Cultural Hrușova,
069626341,
andrian.tarigradschi@g
mail.com
Ţarigradschi Andrian,
directorul Căminului
Cultural Hrușova
069626341;

Acţiune ecologică.
Va fi organizată o acţiune de
,,Eşti tânăr! Îţi place de salubrizare în teritoriu
cu
satul tau? Implică-te!”
colectarea de deşeurilor.

Iovu Tatiana,
conducător artistic.
024839238
Iovu Tatiana,
conducător artistic.
024839238

Eşti cetăţean al Republicii Va fi organizat un sondaj referitor
Moldova? Ţi-ai făcut la participarea tinerilor la alegeri,
datoria de cetăţean ?
cu organizarea ulterioară a
dezbaterilor

Stratulat” Boșcana;

22.11.19
Biblioteca Publică
Boșcana

APL Boșcana; L.T.
,,M.
Stratulat”
Boșcana
APL Boșcana; L.T.
,,M. Stratulat”
Boșcana

30.11.19
Centrul de Cultură
și Tineret

APL
Boșcana;
Centrul de Cultură
și Tineret

02.11.19
Căminul Cultural
Hrușova

Preşedintele
comisiei electorale
locale

10.11.19
Căminul Cultural
Hrușova

,,Asociaţia
de
Economii
şi
Împrumut
Hruşova”;
Biblioteca publică

16.11.19
Teritoriul, malurile
rîului Ichel

Primăria; Căminul
Cultural Hrușova

20.11.19
Boșcana
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Acţiune
de
caritate. În contextul începerii sezonului
Bătrânii noştri ,,luminoşi rece, preconizăm a ajuta bătrânii
ca sfinţii”
singuratici
cu/în
gospodărie
(pregătirea lemnelor pentru iarnă,
ordine în gradină).

Tinerete, vis cutezätor

Masă
rotundă
medici și tineri

Spectacol teatralizat, victorinä
pentru tineret, prezentat de
colectivele folclorice de la Casa
de culturä. Vor fi abordate
următoarele tematici: integrarea și
participarea
tineretului
la
dezvoltarea
localitäții;
dezväluirea problemelor apärute
în ultimii ani în rândul tineretului;
oprirea migrației tineretului de la
sate.

dintre Acțiunea are scopul de a informa
tineretul cu normele de conduitä
în
cazuri
de
necesitate.
Participanți
vor
fi
medici
(ginecolog, urolog, narcolog,
psiholog) și tinerii din comunä,
elevii din Gimnaziul Ratuș.

Ţarigradschi Andrian,
directorul Căminului
Cultural Hrușova
069626341;
Iovu Tatiana,
conducător artistic.
024839238
Grati Mihai
conducätor artistic al
Cäminului
Cultural Zäicana
024871238,
024871217
Petru Chetrușcă,
director;
Ion CHIRCU, director
artistic, Casa de culturä
Ratuș
024835535,
prim.drasliceni@gmail.
com
Petru Chetrușcă,
director;

24.11.19
În gospodăriile
bătrânilor din
s. Hrușova

Centru de zi a
bătrânilor în etate

10.11.19
Cäminul
Cultural Zäicana

Gimnaziul Zäicana;
ASPF;
APL
Zäicana

17.11.19
Casa de culturä
Ratuș

Gimnaziul Ratuș

10.11.19
Casa de culturä
Ratuș

Centrul medicilor
de
familie
din
comunä

Ion CHIRCU, director
artistic, Casa de culturä
Ratuș
024835535,
prim.drasliceni@gmail.
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com
Spectacol cu genericul Spectacol în care este redatä viata
„Gio Vadis Moldova"
actualä a românilor basarabeni de
pretutindeni, prezentat de actorii
Teatrului National Satiricus din
Chișinäu.

Acțiune de voluntariat
Elevii de la gimnaziul Ratuș vor
,,Un
arbore
pentru sädi copaci decorativi.
dăinuirea noastră”

Acțiune de voluntariat
,,În ajutor oamenilor în
etate”
Concurs
de
poezie
,,Toamna"

Acțiune ecologică

Elevii vor acorda ajutor batrânilor
singuratici
Elevii de la gimnaziu, vor
compune poezii despre toamnä.
Cele mai bune poezii vor fi
premiate cu cărți
Salubrizarea parcului de lîngä
Casa de culturä Drãsliceni

Petru Chetrușcă,
director;
Ion CHIRCU, director
artistic, Casa de culturä
Ratuș
024835535,
prim.drasliceni@gmail.
com
Onica Alexandra,
bibliotecar principal,
Biblioteca publicä
Ratuș
024835580
Spinu Eugenia,
Onica Mihail, Aparatul
primäriei
024873280
Onica Alexandra
024873280
Onica Alexandra
024873280

Spinu Eugenia,
bibliote- car principal,
Biblioteca publicä
Drasliceni;

14.11.19
Casa de culturä

10.11.19
Casa de culturä

Teatrul
Satiricus
Chișinău

National
din

Gimnaziul din satul
Ratuș

15.11.19 Parcurile Gimnaziul
din comuna
Drasliceni
Dräsliceni
12.11.19
Gimnaziul Ratuș
În satele din
comuna Dräsliceni
15.11.19
Gimnaziul Ratuș
Biblioteca publicä
Ratuș
10.11.19
Parcul de lângã
cãminul cultural
Drãsliceni

Gimnaziul
Drasliceni
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Toamna Aurie

4.

Drochia

Concurs de desene.

Vizita Laboratorului de
fabricație digitală (Fablab
Drochia) și atelier work shop la Decupatorul Laser
Cutter

Şedinţa
plenară
Consiliului raional
Tinerilor Drochia

a
al

Lansarea Campaniei de
caritate
,,Un
cadou
generos-pentru un zâmbet
frumos”

Tinerii vor face cunoștință cu
secretele fabricației digitale și vor
confecționa breloace cu logo-ul
Zilei Naționale a Tineretului.

Onica Mihai,
Directorul Casei de
Cultură,
024873280
Spinu Eugenia;
Onica Alexandra
024873280
Ala Bugai-manager
Fablab Drochia;
Dinu Cantemirspecialist Fablab
Drochia;

Sergiu Bejan, specialist
Tineret și Sport Drochia
sergiu.bejannn@gmail.
com
067574472
Ședință comună a Consilului
Consiliul Raional al
Raional
de
Tineret
cu
Tinerilor din Drochia
reprezentanții APL unde urmează crtdrochia@gmail.com
să fie prezentate informații
privind prioritizarea cheltuielilor Sergiu Bejan, specialist
în elaborarea bugetului pentru Tineret și Sport Drochia
anul bugetar următor.
sergiu.bejannn@gmail.
com,
067574472
Tinerii voluntari ai
În perioada noiembrie-decembrie
Bibliotecii Publice
sunt colectate donații, oferite de raionale ,,Iulian Filip”
tinerii drocheni pentru copiii de la
Drochia;

12.11.19
Biblioteca publicä
Drasliceni
01.11.19
Fablab Drochia

Colegiul de Studii
Integrate;
L.T.
,,B.P.Hașdeu”

05.11.19
Sala de ședințe a
Consiliului raional
Drochia

APL Drochia

01-20.12.19
Donațiile sunt
colectate la BPR
,,Iulian Filip”

Echipa de voluntari
în parteneriat cu
agenți economici,
instituțiile,
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Centrul de Plasament ,,Căldura
Casei”.

Atelier workshop la Vinyl
Cutter

Festivalul-concurs
de
muzică ușoară ,,Două
inimi
gemene”,
în
memoriam Doina și Ion
Aldea- Teodorovici

Sergiu Bejan, specialist
Tineret și Sport Drochia
sergiu.bejannn@gmail.
com,
067574472
În cadrul Fablab Drochia vor fi
Consiliul raional al
decupate din oracal logouri cu
Tinerilor, specialist
simbolul anului 2020 pentru
Tineret DCTTS;
ghiozdane și agende, cu tineri
voluntari din oraș.
Sergiu Bejan, specialist
Tineret și Sport Drochia
sergiu.bejannn@gmail.
com,
067574472
Participă perechi de tineri din
Direcția Cultură
raion, care vor prezenta câte două Sergiu Bejan, specialist
piese pentru concurs.
Tineret și Sport Drochia
sergiu.bejannn@gmail.
com,
067574472

Discuție la masa rotundă Evenimentul este moderat de către
,,Popas
literar.
Totul tineri, sunt prezentate mai multe
despre tineri”
publicații și cărți despre tineri.

Consiliul raional al
Tinerilor Drochia;

organizațiile
oraș

din

07.11.19
Fablab Drochia

Liceul rus și L.T.
,,Ștefan cel Mare”
din or. Drochia

10.11.19
Centrul de Cultură
și Tineret Drochia

Direcția Educație;
Instituțiile
de
învățământ
din
raion

12.11.19
Biblioteca publică
raională

Sergiu Bejan, specialist
Tineret și Sport Drochia
sergiu.bejannn@gmail.
com,
067574472
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Ședința plenară CRTD

Tematicile abordate sunt:
- Identificarea prestatorilor de
Direcția Cultură,
servicii din localitate și a
Consiliul Raional al
serviciilor existente la nivel
Tinerilor din Drochia
local;
crtdrochia@gmail.com;
- Elaborarea formularului de
cartografiere și
aplicarea Sergiu Bejan, specialist
acestuia;
Tineret și Sport Drochia
- Colectarea si sistematizarea sergiu.bejannn@gmail.
informațiilor, privind
com,
serviciile
prestate
tinerilor
067574472
la nivel local.
Training
,,Promovează Participă tinerii din instituțiile de
Voluntarii Centrului
modul de viață sănătos”
învățământ din oraș la o sesiune
,,Ana”;
de
informare,
ghidată
de
specialiștii Centrului de sănătate Sergiu Bejan, specialist
,,Ana”.
Tineret și Sport Drochia
sergiu.bejannn@gmail.
com,
067574472
Cafenea
culturală
cu O întâlnire a tinerilor cu actorul și
Tinerii voluntari ai
regizorul ,,Moldova Film”, regizorul Ion Scutelnic, băștinaș
bibliotecii publice
Ion Scutelnic
din Drochia.
rationale;
Vizionarea filmului ,,Nunta în
Basarabia”, produs la studioul din Sergiu Bejan, specialist
București.
Tineret și Sport Drochia
sergiu.bejannn@gmail.
com,
067574472
Forumul prestatorilor de Se va organiza un eveniment
Direcția Cultură,
servicii pentru tineri
raional, la care vor fi invitați cei
Consiliul Raional al
mai importanți prestatori de
Tinerilor din Drochia

14.11.19
Biblioteca publică
raională ,,Iulian
Filip”

Reprezentanți APL
Drochia; consilieri
raionali
și
orășenești

15.11.19
Biblioteca publică
raională ,,Iulian
Filip”

Specialiști Centrul
,,Ana”

19.11.19
Biblioteca publică
raională ,,Iulian
Filip”

Instituții
de
învățământ din oraș

21.11.19
L.T. ,,B.P.Hașdeu”
or. Drochia

Prestatorii
de
servicii din diverse
domenii; Centrul de
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servicii pentru tineri, în cadrul crtdrochia@gmail.com
căreia
vor
fi
prezentate
principalele
necesități
ale Sergiu Bejan, specialist
tinerilor, rezoluția adoptată la Tineret și Sport Drochia
forum, cât și
recomandări de sergiu.bejannn@gmail.
proiecte, programe, activități
com,
pentru
tineri.
Vor
067574472
fi identificate posibilităţi de
implicare a tinerilor în diverse
proiecte, granturi, schimburi de
experienţă, şcoli de vară, etc.
Se vor prezenta platforme
informaționale pentru tineri și
posibilitățile de promovare a
prestatorilor de servicii.
Lansarea Teatrului Forum Participă cei mai activi tineri, care
Ala Bugai, DCTTS
în cadrul Teatrului Social, sunt preocupați de probleme
Consiliul raional al
cu genericul ,,Trăiește-ți tinerei generații și sunt dispuși să
Tinerilor Drochia;
viața-Implică-te!”
caute soluții și căi de rezolvare a
problemelor existente în rândul Sergiu Bejan, specialist
tinerilor.
Tineret și Sport Drochia
sergiu.bejannn@gmail.
com,
067574472
Lansarea
concursului Eveniment cu participarea celor
Consiliul raional al
pentru cel mai bun proiect, mai inițiați tineri în domeniul
Tinerilor Drochia
cu genericul ,,Capitala elaborării proiectelor.
Tineretului”
Sergiu Bejan, specialist
Tineret și Sport Drochia
sergiu.bejannn@gmail.
com,
067574472

sănătate
publică;
Fablab
Drochia;
B..P.R.
,,Iulian
Filip”;
Clubul
sportiv ,,Hai Taur”;
Clubul de fitness
,,Gym Box”, etc.

24.11.19
Biblioteca publică
raională ,,Iulian
Filip”

26.11.19

Instituții
de
învățământ din oraș

CRTD; APL
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Nepoții grijulii în ajutor Activități de voluntariat, oferite de
Bunicilor
tinerii
voluntari
Asociației
Obștești ,,Bunicii Grijulii”.

Asociația Obștească
,,Nepoții grijulii”,
președinte Ana-Maria
Vatamaniuc;
Sergiu Bejan, specialist
Tineret și Sport Drochia
sergiu.bejannn@gmail.
com,
067574472
Ala Bugai, sef interimar
DCTTS, coordonator în
metodele educației
nonformale;

Pe parcursul lunii
noiembrie

Campanie de informare Tinerii din raion vor beneficia de
27.11.19
privind educația non- o campanie de informare, ca are
formală
drept scop promovarea educatiei
non-formale, fiind una din cele
mai inovatoare și eficiente
metode, atât în instituțiile de Sergiu Bejan, specialist
învățământ, cât și în afara Tineret și Sport Drochia
zidurilor lor.
sergiu.bejannn@gmail.
com,
067574472
Flash-mob, prezentat de Flash-mob-ul cu tema ,,Implicarea
Cristina Țurcanu,
29.10.19
membrii
Studioului tinerilor
în
soluționarea
specialist DCTTS,
Piața Independenței
,,Academia
Micilor problemelor comunității” are conducătorul studioului
Vedete”
drept scop sensibilizarea tinerei
,,Academia Micilor
generației de a participa în mod
Vedete”;
activ în viața socială.
Sergiu Bejan, specialist
Tineret și Sport Drochia
sergiu.bejannn@gmail.
com,
067574472

A.O
,,Bunicii
Grijulii”;
I.P.
Drochia; Direcția
Educație

Direcția Educație;
Directori adjuncți și
organizatori
ai
instituțiilor
de
învățământ din oraș
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Festivalul concurs de
frumusețe și inteligență
,,Făt Frumos și Ileana
Cosânzeana”

5.

Edineț

„Prin fotbal să creștem
sănătoși”

Seminar instructiv

Desfășurarea
turneului
Republican
la
Judo.
Memorialul V.Boclinca
Desfășurarea
turneului
Republican la Judo. „Cupa
CT Edineț”
Cinematograful în discuție

Concurs CrossFit

Participă perechi de tineri talentați
Direcția Cultură;
din raion, care-și vor demonstra
abilitățile vocale, teatrale, dar și Sergiu Bejan, specialist
vor susține testul de inteligență.
Tineret și Sport Drochia
sergiu.bejannn@gmail.
com,
067574472
Promovarea unui mod sănătos de
CT Edineț;
viață.
Școala Sportivă Edineț
Alexandru Patapi
079419150
Pregătirea organizației pentru Specialiștii CT Edineț;
implicarea
voluntarilor.
Planificarea unui program de
Alexandru Patapi
voluntariat.
079419150
Competiție sportivă între tinerii la
CT Edineț;
sărituri în înălțime.
Alexandru Patapi
079419150
Compeție sportivă între tineri la
CT Edineț;
Judo.
Alexandru Patapi
079419150
Un film cu scopul stopării
CT Edineț;
migrației a tinerilor din Republica
Moldova.
Alexandru Patapi
079419150
Concurs cu privire la promovarea
CT Edineț;
unui mod sanatos de viață.
Alexandru Patapi
079419150

30.11.19

03.11.19
Stadionul
orășenesc

CT
Edineț;
Federația de fotbal
Edineț

02.11.19
CT Edineț

CT Edineț; Liceele
din orașul Edineț

09.11.19
CPT Edineț

CT Edineț; Școala
Sportivă Edineț

09.11.19
CPT Edineț

15.11.19
CPT Edineț

CT Edineț; Școala
Sportivă Edineț; ȘS
Trinca; ȘS Săcureni
șa
Școala
Sportivă
Edineț; CT Edineț

23.11.19
CPT Edineț

CT Edineț;Școala
Sportivă Edineț
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6.

Fălești

Sesiuni de instruire privind Organizarea sesiunilor de instruire
orientarea profesională
de 3 zile pentru 25 de tineri din
raionul Fălești privind orientarea
profesională.

Bejenari Mariana
069546486

01-3.11.19

A.O. Ecovisio;
Oficiul
Ocupării
Forţei de muncă;
Instituţiile
de
învăţământ
din
raion
Consiliul raional al
tinerilor; Instituţiile
de învăţământ din
raion

Campania de sensibilizare Organizarea unei campanii de
dedicată
Zilei
pentru sensibilizare
dedicată ,,Zilei
Toleranţă
pentru
Toleranţă,,
prin
repartizarea pliantelor informative
în 10 localități din r. Fălești.
Maraton.
Promovarea Organizarea
unui
Maratonmodului sănătos de viaţă
,,Promovarea modului sănătos de
viaţă” prin implicarea a 100 de
tineri, cu vârsta cuprinsă între 1435 ani.
Masă rotundă. Promovarea Organizarea unei mese rotunde
practicilor pozitive de cu 30 de tineri din r. Fălești.
activism civic

Bejenari Mariana
069546486

01-10.11.19

Bejenari Mariana
069546486
Altair Apostol
068813868

09.11.19

Consiliul raional al
tinerilor; Instituţiile
de învăţământ din
raion

Bejenari Mariana
069546486

10.11.19

Expoziţie.
Promovarea
lucrărilor de artă a
tinerelor talente
Acțiuni de salubrizare în
cadrul campaniei ,,Pentru
o localitate curată”

Vernisarea timp de o lună a unei
expozițiii cu lucrări ale tinerilor.

Bejenari Mariana
069546486

01-30.11.19

Desfășurarea
acțiunilor
de
salubrizare cu implicarea tinerilor
din 20 de localități.

Bejenari Mariana
069546486

01-30.11.19

Instituţiile
de
învăţământ;
Consiliul raional;
Reprezentanţii
Ong-urilor active
din raion
Palatul de Cultură;
Şcoala de Arte
Plastice
Centrul de Resurse
pentru Tineret
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Campanii de informare
privind
promovarea
participării tinerilor în
procesul de luare a
deciziilor
Activitate
educativ
distractivă ,,O Seară fără
internet”
Serată de odihnă pentru
tinerii din raionul Fălești

7.

Ialoveni

Distribuirea
buletinelor
informative despre participării
tinerilor în procesul de luare a
deciziilor.

Bejenari Mariana
069546486

01-17.11.19

Consiliul raiional al
Tinerilor, APL de
nivelul I si II

Implicarea tinerilor pentru a
socializa prin utilizarea jocurilor
de societate.
Organizarea pentru 200 de tineri
din raionul Fălești a unei serate de
odihnă.

Bejenari Mariana
069546486

08.11.19

Consiliul raional al
Tinerilor

Bejenari Mariana
069546486

10.11.19

Palatul de Cultură
şi Turism; Centrul
de Resurse pentru
Tineret

01.11.19
Ora 14:00
sala mare de
şedinţe, Consiliul
Raional Ialoveni

Consiliul Raional
Ialoveni; Asociaţia
Obştească
,,EcoRăzeni”; Fundaţia
Est-Europeană din
Moldova

Vor participa cu prezentări de
proiecte reuşite cele 18 grupuri de
iniţiativă civică şi consilii locale
Clubul tinerilor lideri
de tineret din cele 9 localităţi ale
comunitari din localitățile
raionului, implementate în cadrul
raionului Ialoveni
Rundei a XIX-a de Granturi Mici
a Programului ,,Fondul pentru
Tineri Ialoveni”.

Victor Pletosu,
specialist principal,
068230922;
Sergiu Gurău,
director executiv,
079641243

În cadrul atelierului tinerii vor
Bodean Igor,
Atelierul de meșteșugărit învăța să realizeze lucrări artistice
președinte, A.
pentru tinerii din satul din diverse materiale (pânză,
O.,,GOLD”,
Văsieni „Mâini dibace”
goașă, acuarelă, foi creponate și
060987439
colorate etc).
Consiliul Local al Tinerilor Țipala
Difuzare de film pentru
va organiza o difuzare de film cu
tineret în incinta Liceului
strângere de fonduri în incinta
Teoretic Țipala
Liceului Teoretic Țipala.
Difuzare de film pentru După o campanie de informare în
tineretul
din
orașul mediul
online
(rețele
de

05-10.11.19
L. T. „Dimitrie
Cantemir” Văsieni,
raionul Ialoveni

Gherman Elena,
068954235

08.11.19
L. T. Tipala,
raionul Ialoveni

Cherdevară Ana-Maria,
079555163

08-09.11.19
Casa Raională de

A. O. ,,GOLD”;
L. T. „Dimitrie
Cantemir” Văsieni;
Programul ,,Fondul
pentru
Tineri
Ialoveni”
L.
T.
Țipala;
Programul ,,Fondul
pentru
Tineri
Ialoveni”;
Programul ,,Fondul
pentru
Tineri
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Ialoveni, ediția a III-a

socializare: paginile Consiliului
Local al Tinerilor Ialoveni de
Facebook și Instagram) prin
crearea unui eveniment și
elaborarea unui sondaj, tinerii
informați
vor
participa
la
difuzarea de film, conform
doleanțelor lor.

În cadrul proiectului „Tinerii pilonul principal al societății",
Renovarea monumentului membrii Consiliului Local de
de la intrarea în satul Tineret Văsieni, vor efectua
Văsieni
lucrări de reparație și de
amenajare a monumentului de la
intrarea în satul Văsieni.

Festivalul Horelor, cu
genericul ,,Drag sufletului
horeștean”

Master-class ,,Tehnici noi
ale artei decorative” la
Școala de Arte Ialoveni

În cadrul festivalului horelor vor
participa peste 10 ansambluri de
dansuri
populare,
categoria:
tineret, din localitățile raionului
Ialoveni, dar și din raioanele
republicii, care vor demonstra un
repertoriu de dansuri folclorice
din vatra etnografică, iar o echipă
de coregrafi vor desemna laureații
festivalului.
În cadrul proiectului ,,Drumul
talentului în lumea culorilor’’,
grupul de iniţiativă ,,Atelierul
culorilor”, va organiza un master-

ana.maria150201@gm
ail.com

Igor Anghel,
069358646

Lidia Andronic,
director, Casa de
Cultură Horești,
060537570

Popescu Nina,
069767623

Cultură Ialoveni

Ialoveni”

10.11.19
satul Văsieni,
raionul Ialoveni

L. T.
„Dimitrie
Cantemir”, Văsieni;
Casa de Cultură
Văsieni; Biserica
Ortodoxă „Sfânta
Cuvioasă
Parascheva”,
Văsieni; Programul
„Fondul
pentru
Tineri Ialoveni"

10.11.19
Ora 14:00
Casa de Cultură
Horești, raionul
Ialoveni

Primăria Horești;
Secția
Cultură,
Consiliul Raional
Ialoveni;
Clubul
Coregrafilor
din
Moldova

13.11.19
în cadrul
atelierelor de
pictură ale Școlii

Programul ,,Fondul
pentru
Tineri
Ialoveni”;
Administrația Școlii
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class privind tehnicile pictării pe
sticlă. La acest master-class tinerii
vor avea posibilitatea să învețe
tehnici și ramuri noi ale artei
decorative precum și să le pună în
aplicare. La acest master-class vor
participa în jur de 40 de elevi care
vor fi instruiți de către profesorii
de arte plastice să picteze cu
ajutorul culorilor acrilice pe
pahare de sticlă.
La această activitate 3 elevi care
au participat la multe competiții
Ore de șah și dame pentru de șah și dame, chiar și la
tineret
la
Gimnaziul competiții republicane, vor fi în
Sociteni
calitate de instructori pentru un
grup de tineri, timp de câteva ore
productive împreună.

Moldovanu Jasmin,
068615529

de Arte Ialoveni

de Arte Ialoveni

14.11.19
Gimnaziul
Sociteni, raionul
Ialoveni

Primăria
Sociteni;
pentru
Ialoveni;

15-22.11.19
L. T. „Dimitrie
Cantemir”,
Văsieni, raionul
Ialoveni

L. T. „Dimitrie
Cantemir”, Văsieni;
Programul „Fondul
pentru
Tineri
Ialoveni”

satului
Fondul
Tineri

Macari Ludmila
079858727;

Turneul de baschet

La competiție vor participa 6
echipe în număr de 60 de
persoane, cu vârsta cuprinsă între
14-17 ani, din L. T. „Dimitrie
Cantemir”, Văsieni, L. T. Ruseștii
Noi
și
Gimnaziul
„Mihai
Eminescu” Ulmu, vor participa la
turneul de baschet. Învingătorii
vor fi decorați cu diplome.

Istrati Victor,
060482859;
Solonaru Ecaterina,
068254877;
Plotnicov Cristina,
062107336;
Grigoraș Ecaterina,
060928699
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Concursul TVC al tinerilor
din localitățile raionului
Ialoveni, cu genericul:
„Când telefonu-i descărcat,
vino, cu noi, la distrat !”

Atelierul de consolidare a
capacităților
membrilor
Clubului ,,Tânărul cititor”
al Bibliotecii Publice
Puhoi

Campania „Amici pentru
cei mici din Costești”

Campania
„Transportul
eco la Costești”

Grupul țintă sunt tinerii din or.
Ialoveni cu vârsta cuprinsă între
14-35 de ani. Vor participa 5
echipe de TVC care vor avea
următoarele
probe:
salutul,
înviorarea și tema de acasă.
Câștigătorii locurilor I, II, III se
vor alege cu trofeul excelenței,
premii bănești și cadouri.
În cadrul proiectului ,,Cu VOInţă
găsim comoara ascunsă-n pagini”,
membrii grupului de iniţiativă
,,Noi suntem schimbarea” vor
organiza un atelier despre
importanța
lecturii
şi
instrumentele de participare a
tinerilor la promovarea lecturii în
comunitate. În cadrul seminarului
vor fi organizate jocuri interactive
de consolidare a spiritului de
echipă.
Grupul de iniţiativă ,,Tânărul
ecolog” împreună cu elevii și
părinții de la L.T. Costești vor
instala 6 scaune și 4 tomberoane
în preajma blocului pentru
învățământul primar al liceului.
Grupul de iniţiativă ,,Tânărul
ecolog” împreună cu elevii
Liceului Teoretic Costești vor
instala 15 locuri pentru parcarea
bicicletelor în spatele blocului

Fuștei Anastasia,
068465297
nastea.fustei.1.2.3.4@g
mail.com

Vdovicenco Adriana,
079166829

Dudnicenco Ion,
069660120;
Rusu Ion,
060569741;
Dudnicenco Ion,
069660120;
Rusu Ion,
060569741

17.11.19
Ora 10:00-16:00
Casa Raională de
Cultură Ialoveni

Consiliul
Ialoveni;
orașului
Consiliul
de Tineret
Programul
pentru
Ialoveni”

Raional
Primăria
Ialoveni;
Raional
Ialoveni;
,,Fondul
Tineri

19-22.11.19
Biblioteca Publică
Puhoi, raionul
Ialoveni

Biblioteca Publică
Puhoi; Programul
,,Fondul
pentru
Tineri Ialoveni”

20.11.19
L. T. Costeşti,
raionul Ialoveni

L.T.
Costești;
Programul ,,Fondul
pentru
Tineri
Ialoveni”

20.11.19
L. T. Costeşti,
raionul Ialoveni

L. T. Costești;
Programul ,,Fondul
pentru
Tineri
Ialoveni”
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Campania de amenajare a
mini-parcului vis-a-vis de
Primăria satului Sociteni

Atelierul
de
instruire
pentru tinerii din satul
Molești, cu genericul:
,,Modul sănătos de viaţă.
Cum şi de ce ?”

Festivitatea ,,Gala bunelor
practici” la Biblioteca
Publică Puhoi

principal al Liceului Teoretic
Costești.
În cadrul proiectului ,,Colțișorul
zâmbetului”, Consiliul Local de
Tineret Sociteni va dota miniparcul cu utiaj sportiv pentru ca
maturii, tinerii și copiii să practice
sportul.
În cadrul proiectului ,,Un corp
sănătos - o minte sănătoasă”,
Consiliul Elevilor din L. T.
Molești, va desfășura un training
pentru 20 de tineri despre modul
sănătos de viață, în cadrul căruia
se va discuta despre importanța
sportului pentru sănătate, un
regim alimentar corect, riscurile
pe care le poate aduce modul
sedentar de viață. De asemenea,
va fi argumentată necesitatea
modului de viață activ, servindune drept
exemplu numele
campionilor
mondiali
ai
Republicii Moldova, pentru a
promova astfel conaționalii noștri,
care au suucese în domeniul
sportiv și care ne duc faima țării
pe plan internațional.
În cadrul proiectului ,,Cu VOInţă
găsim comoara ascunsă-n pagini”,
membrii grupului de iniţiativă
,,Noi suntem schimbarea” vor

21-30.11.19
mini-parcul vis-avis de Primăria
satului Sociteni,
raionul Ialoveni

Primăria
satului
Sociteni;
Programul ,,Fondul
pentru
Tineri
Ialoveni”

Topală Ariadna,
060259987

22.11.19
L. T. Molești,
raionul Ialoveni

L. T. Molești,
Programul ,,Fondul
pentru
Tineri
Ialoveni”

Palachi AndreeaFrancesca,
060777182

22 -26.11.19
Biblioteca Publică
Puhoi, raionul
Ialoveni

Biblioteca Publică
Puhoi; Programul
,,Fondul
pentru
Tineri Ialoveni”;

Moldovanu Alexandra,
060238193;
Romanciuc Victoria,
061156512
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Gala
Laureaților
Festivalului-Concurs
Raional al Interpreților de
Muzică Ușoară și Populară
din localitățile raionului
Ialoveni

Vizită de studiu și schimb
de bune practici și
experiențe în domeniul
politicilor de tineret

Festivitatea de inaugurare

organiza ,,Gala bunelor practici”,
pentru a prezenta rezultatele
frumoase ale proiectului. La
această activitate vor participa
administrația
publică
locală,
oameni de cultură, elevi, părinți și
alți actori comunitari. Totodată, în
cadrul evenimentului vor primi
premii și diplome cei mai activi
voluntari ai satului Puhoi
Vor participa soliști copii și tineri
talentați din localitățile raionului
Ialoveni, finaliști ai etapelor
locală și raională de preselecție,
care vor interpreta câte 2 piese, la
secțiunea ,,Muzică ușoară” sau la
secțiunea ,,Muzică populară”. O
comisie de jurijare va desemna
laureații festivalului.
Un grup de 20 de tineri, membri
ai Rețelei Consiliilor Locale de
Tineret din raionul Ialoveni,
precum și memebrii Fondului
pentru Tineri Ialoveni vor efectua
o vizită de studiu la Centrul de
Tineret Sângerei pentru a face un
schimb de bune practici privind
organizarea rundelor de granturi
mici pentru consiliile locale de
tineret și grupurile de inițiativă
civică.
În cadrul proiectului ,,Vestiar

Secția Cultură Ialoveni

Victor Pletosu,
specialist principal,
068230922;
Sergiu Gurău,
director executiv,
079641243

Dogot Nicolae,

23.11.19
Casa Raională de
Cultură Ialoveni

24.11.19
Ora 14:00 Centrul
de tineret Sîngerei

27.11.19

Consiliul
Ialoveni

Raional

Consiliul Raional
Ialoveni; Asociaţia
Obştească
,,EcoRăzeni”; Fundaţia
Est-Europeană din
Moldova

Primăria

satului
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a vestiarelor sălii de sport aranjat’’ are loc renovarea și
060695742
a satului Horești
mobilarea vestiarelor din sala de
sport a satului Horești, pentru a
oferi comoditate maximă tuturor
utilizatorilor acestei săli. La
eveniment
vor
participa
administrația publică, profesorii
de educație fizica și sport, tinerii
din localitate.
Concursul de inteligență ,,Battle
of the Brains” va cuprinde 5 runde
distincte (,,Categorii”, ,,Practică”,
,,Oameni
Celebri”,
,,Runda
Misterelor”
și
,,Runda de viteză”), toate având
drept
conexiune
provocările
intelectuale.
Se va crea un banner informativ și
un formular de aplicare ce va fi
Peticî Marina,
Concursul de inteligență
postat pe paginile Consiliului
068461166
„Battle of the Brains”
Local al Tinerilor Ialoveni. marina.4.6.1.0.end@gm
pentru tinerii din orașul
Participanții vor forma echipe (4ail.com
Ialoveni
5 persoane per echipă) și vor
concura cu adversarii săi pentru
a primi cât mai multe puncte
pentru răspunsuri și rezolvări
corecte. Câștigătorii vor beneficia
de:
câte o diplomă în ramă (3 bucăți)
per echipă, locul I fiind premiat cu
câte un ,,Challenging Puzzle” și
,,Not for Every Brain” (5 bucăți )

Sala de sport a
satului Horești,
raionul Ialoveni

Horești; Programul
,,Fondul
pentru
Tineri Ialoveni”

29.11.19
Ora 11:00-16:00
Casa Raională de
Cultură Ialoveni

Primăria orașului
Ialoveni; Programul
,,Fondul
pentru
Tineri Ialoveni”
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pentru fiecare membru al echipei;
iar locurile II și III cu ,,IQ Puzzle”
și Brain Fitness (10 bucăți) pentru
fiecare jucător.

8.

Nisporeni

Revista va apărea lunar în format
Lansarea revistei tinerelor
electronic postat pe pagina de
talente din satul Bardar, cu
Facebook a satului Bardar, dar și
genericul:
,,Arborele
în versiunea tipărită pentru elevi și
eminescian”
tineret.

Valeria Oboroceanu,
068031356,
oboroceanuvalerica09
@gmail.com

Atelier
de
formare E creată o echipă de tineri din
profesională
,,Cum să clasele liceale în nr. de 6
devii antreprenor”
persoane. În cadrul atelierului se
identifică
oportunitățile
de
dezvoltare
profesională
din
Republica Moldova, calitățile
antreprenoriale, se crează profilul
antreprenorului. La tema de acasă
echipa crează un produs, care este
prezentat cu toate caracteristicile
la a II-a ședință în cadrul
Incubatorului de Afaceri din
raion.
Atelier de instruire
Sunt selectați tineri liceeni, pentru
,,Principiile, formele și a forma 2 echipe în nr. de max.14
metodele unei dezbateri persoane. În cadrul atelierului se
educaționale”
formează competențe și abilități
de a susține o dezbatere cu
argumente pro și contra pe
anumite teme.

Ionel Angela, sp.
respons. de polit. de
tineret, Secția cultură și
turism/ Consiliul
raional Nisporeni,
067322685

30.11.19
L. T. ,,Aurel
David”, Bardar,
raionul Ialoveni
05.11.19
Ora 12:00
Școala prof.;
Ora 14:00
L.T. Mircea
Eliade;

Consiliul Elevilor;
Liceului Teoretic
,,Aurel
David”,
Bardar; Programul
„Fondul
pentru
Tineri Ialoveni"
DÎTS; administrația
liceelor; profesorii
de
disciplina
Educație
pentru
societate

06.11.19
Ora 14:00
L.T.
B. Cazacu

Ionel Angela, sp.
respons. de polit. de
tineret, Secția cultură și
turism/ Consiliul
raional Nisporeni,
067322685;
Pîrlici Mariana, sp. de
tineret, Centrul de

04.11.19
Ora 15:00
Școala prof.
07.11.19
Ora 14:00
L.T. ,,Mircea
Eliade”

DÎTS; administrația
instituțiilor;
profesorii
de
disciplina Educație
pentru societate
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Tineret Nisporeni,
069443783

Muzică live pentru tineri

Ședința
comună
a
echipelor
în
cadrul
atelierului de formare
profesională ,,Cum să
devii antreprenor”

Seară de divertisment la care
tineri
instrumentiști
își
demonstrează talentul pentru
publicul prezent.
Se prezintă produsul creat de
echipe. La activitate sunt invitați
tineri antreprenori din cadrul
Incubatorului, care inițiază un
dialog cu tinerii, relatând aspecte
din experiența personală.

Dezbatere a tinerilor cu
genericul ,,Oportunitățile
tinerilor în Republica
Moldova”

Tinerii se expun referitor la
opțiunile oferite pe diversele
domenii:
instruire,
sănătate,
cultură, angajare, participare.

Atelier de instruire în
elaborarea planului de
acțiuni (scop, obiective,
activități, rezultate) în
cadrul
proiectului
de
inițiativă civică ,,Îmi pasă,
mă implic”

4 echipe de tineri, grup țintă al
proiectului, din satele Zberoaia,
Bălăurești, Grozești, Bărboieni
sunt instruiți în elaborarea unui
plan de acțiuni local pentru
depășirea problemelor tinerilor,
identificate prin chestionarea unui
eșantion de tineri de vârsta 14-19

Pîrlici Mariana, sp. de
tineret, Centrul de
Tineret Nisporeni,
069443783
Ionel Angela; Pîrlici
Mariana, sp. de tineret,
Centrul de Tineret
Nisporeni
069443783;
Lazar Vitalie, manager
IAN, 069566610
Ionel Angela; Pîrlici
Mariana, sp. de tineret,
Centrul de Tineret
Nisporeni,
069443783

Ionel Angela; Pîrlici
Mariana, sp. de tineret,
Centrul de Tineret
Nisporeni,
069443783

12.11.19
Ora 14:00
L.T. Boris Cazacu,
or. Nisporeni
07.11.19
Centrul de Tineret
Nisporeni

Consiliul Raional al
Tinerilor

14.11.19
Incubatorul de
Afaceri Nisporeni

Incubatorul
de
Afaceri Nisporeni;
DÎTS

15.11.19
Ora 13:00
Centrul de Tineret
Nisporeni

Consiliul Raional al
Tinerilor; Centrul
de
Sănătate
Prietenos Tinerilor;
Incubatorul
de
Afaceri Nisporeni;
Secția Cultură și
turism
Consiliul Raional al
Tinerilor

17.11.19
Ora 08:00
Centrul de Tineret
Nisporeni
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ani.
Muzică de calitate pentru Un concert susținut de tineri
Tineri
talentați, culminat cu evoluarea
grupului de tineri 7 CLASE.
9.

Ocnița

Turneu Republican la Sunt invitate peste 20 de raioane.
judo, consacrat memoriei
lui Victor Slesari
Spartachiada elevilor la Vor participa 5 echipe din clasele
mini-fotbal
liceale X-XII.
Deschiderea oficială a
Centrului
Raional
de
Tineret Ocniţa

Pîrlici Mariana, sp. de
tineret, Centrul de
Tineret Nisporeni,
069443783
Tintiuc Eduard
79995159

22.11.19
Centrul de Cultură
și Tineret
„Luceafărul”
27.10.19
Şcoala sportivă
Ocniţa

Ursan Victor
67100172

31.10.19
Şcoala sportivă
Ocniţa
31.11.19
Casa de Cultură
Ocniţa

Crucicevici Angela
788-82148;
Martîniuc Vadim
69385350;

Competiţii la şah şi dame

Competiţii zonale în 4 grupe,
pentru clasele gimnaziale-IX.
Competiţii la şah şi dame
Vor participa 5 echipe din clasele
liceale X-XII.
Săptămâna Naţională a Lecţii de informare, activităţi
Tineretului
culturale.
Încorporarea în rândurile
forţelor
armate
de
carabineri
Compoziţia
literarmuzicală „Prin zbucium

Hropotinschi Lilea
69837782
Costic Ion
691-54004
Costic Ion
69154004
Sturzinschii Ecaterina
69984300
Bobrov Oleg
79337633
Taraban Maia

02.11.19 Conform
orarului
03.11.19
L.T. M.Sadoveanu
04-10.11.19
instituţiile de
învăţămînt
06.11.19
Piaţa Consiliului
Raional
06.11.19
BPO „Emil

Consiliul Raional al
Tinerilor;
Secția
Cultură și turism
Consiliul
DÎ

Raional;

Consiliul
Raional;DÎ
Consiliul Raional;
Ambasada Poloniei
în
Republica
Moldova; ONG; DÎ

Consiliul Raional;
DÎ
Consiliul Raional;
DÎ
DÎ; Primăriile

Consiliul
SAM

Raional;

Secţia Cultură
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spre
stele”
dedicată
personalităţii
Emil
Loteanu
Spartachiada elevilor la 8 echipe din instituţiile de
şah şi dame
învăţământ; clasele gimnaziale
IX.
Compania de informare şi Convorbiri, mese rotunde, lecţii
sensibilizare cu genericul de informare.
„Alcoolul, nu risca-nu
consuma”
16 zile împotriva violenţei Convorbiri, mese rotunde, lecţii
de informare

Concurs de desene
Concursul este destinat elevilor
„Paint Art: Securitatea din clasa V-VII.
cibernetică”
Competiţii
în
cadrul 4 instituţii implicate în proiect.
Proiectului
„Şcoala
Distractivă de fotbal”
Ziua internaţională pentru Lecţii de informare.
toleranţă
Şedinţa
Consiliului
Raional al Elevilor

Ziua
Mondială
de Lecţii de informare.
Comemorare a Victimelor
Accidentelor Rutiere

Loteanu” or.Ocniţa

Ursan Victor
67100172

09.11.19
L.T. M.Sadoveanu

Consiliul
DÎ

Bogaci Olesea
696-58558

Pe parcursul lunii

Inspectoratul
Poliţie;
Primăriile

de
DÎ;

Casap Ion
68464394

A doua jumătate a
lunii noiembrie,
instituţiile de
învăţământ
12.11.19
On-line

Inspectoratul
Poliţie;
Primăriile

de
DÎ;

14.11.19
Gimnaziul
„E.Loteanu”
Clocuşna
16.11.19
În instituţiile de
învăţământ
16.11.19
Gimnaziul
„V.Tonu” Dîngeni

Consiliul
DÎ

Plămădeală Dinu;
Ursan Victor
67100172
Costic Ion
69154004

Sturzinschii Ecaterina
69984300
Bacal Livica;
Ursan Victor
67100172
Costic Ion
69154004

17.11.19
În instituţiile de
învăţământ

Raional;

DÎ

Raional;

DÎ

DÎ;
Elevilor

Consiliul

DÎ
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Competiţii
în
cadrul 4 instituţii implicate în proiect.
Proiectului
„Şcoala
Distractivă de fotbal”
Cupa raională la volei, Competiţii
între
localităţile
barbați
raionului.
10. Orhei

Ziua
Autoguvernării Ziua Autoguvernării are drept
tinerilor
în
cadrul scop consolidarea parteneriatului
Consiliului Raional Orhei dintre CRTO și Consiliul Raional
Orhei și dezvoltarea conceptelor a
noilor colaborări, precum și
familiarizarea echipei CRTO cu
activitatea Consiliului Raional
Orhei.
Ziua Centrului de Tineret Ziua Centrului de Tineret va fi o
Orhei
zi a ușilor deschise pentru toți
beneficiari, pentru parteneri ce
prestează servicii de tineret și alte
părți
cointeresate.
Scopul este promovarea imaginii
Centrului de Tineret, sporirea nr.
de beneficiari.
Organizarea proiectului Proiectul
are
drept
scop
,,Capsula Timpului”
promovarea și creșterea nivelului
vizibilității a Centrului de tineret
Orhei și CRTO și CTO, precum și
pentru a lăsa amprenta generației
actuale pentru generațiile viitoare.
Crearea Consiliilor Locale Asistarea CRTO în procesul de
ale Tinerilor în satele organizare și desfășurare a
Crihana, Peresecina și Adunărilor Generale a Tinerilor la
Teleșeu
Nivel Local (3) cu scopul de a

Costic Ion
069154004
Melnic Svetlana
069796000
Șef Serviciul Tineret și
Sport-Victor Gherman
076727797;

14.11.19
Gimnaziul
Mihălăşeni
23.11.19- zonale
24.11.19- finala
22.11.19

Director CTO
Cicala Liliana
076703862

Consiliul
DÎ

Raional;

Consiliul
Raional;DÎ;
Primăriile
Serviciul Tineret și
Sport,
Consiliul
Raional
Orhei;
Centrul de Tineret
Orhei; CRTO

Director CTO
Cicala Liliana
076703862

15.11.19

Centrul de Tineret
Orhei;
CRTO;
Serviciul Tineret și
Sport,
Consiliul
Raional Orhei

Director CTO
Cicala Liliana
076703862

Noiembrie 2019

Centrul de Tineret
Orhei;
CRTO;
Serviciul Tineret și
Sport,
Consiliul
Raional Orhei

Director CTO
Cicala Liliana
076703862

Noiembrie 2019

CRTO; RNCLTM;
Centrul de Tineret
Orhei
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Cartografierea și evaluarea
Serviciilor de Tineret din
raionul Orhei, întocmirea
hărții
și
catalogului
prestatorilor de servicii
pentru tineret
Editarea
buletinului
,,ORH-ideea” și panel de
discuții
cu
jurnaliști
profesioniști
Organizarea excursiei la
Cetatea
Soroca
a
membrilor CRTO

Clubul
de
lectură
,,BOOK-uria lecturii”

Jocuri de societate

crea Consiliile Locale de Tineret.
Rezultatul final al acestui proces
este crearea unei Rețele Locale a
Consiliilor Locale ale Tinerilor
din Orhei.
Asistarea CRTO în procesul de
elaborare a hărții raionale a
prestatorilor de servicii destinate
tinerilor din raionul Orhei și a
catalogului raional a prestatorilor
de servicii pentru tineri cu o
informație complexă.
Recepționarea
și
corectarea
materialelor
precum
și
machetarea,
tipărirea
și
distribuirea buletinului.
Asistarea departamentului resurse
umane din cadrul CRTO, în
procesul de pregătire și organizare
a unei excursii la Soroca, cu
scopul
de
mobilizare
și
consolidarea a echipei.
Schimbul de experienţă cu
membrii Clubului „Book-Club”
din comuna Trebujeni raionul
Orhei Promovarea lecturii în
rândul tinerilor din raionul Orhei.
Animarea timpului liber al
voluntarilor
şi
beneficiarilor
Centrului de Tineret Orhei.

Director CTO
Cicala Liliana
076703862

Noiembrie 2019

Centrul de Tineret
Orhei;
CRTO

Director CTO
Cicala Liliana
076703862

01-22.11.19

Centrul de Tineret
Orhei

Director CTO
Cicala Liliana
076703862

10.11.19

CRTO; Centrul de
Tineret
Orhei;
Serviciul Tineret și
Sport,
Consiliul
Raional Orhei

Director CTO
Cicala Liliana
076703862

25.11.19

Centrul de Tineret
Orhei

Director CTO
Cicala Liliana
076703862

05.11.19

Centrul de Tineret
Orhei
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Ședință de
voluntarilor

11.

Rezina

instruire

a Instruirea
voluntarilor.
Director CTO
Organizarea
şi
desfăşurarea
Cicala Liliana
sesiunii de informare cu privire la
076703862
contract, carnet de voluntar,
oportunităţile voluntariatului.
Training motivațional cu Trainerul Alexandru Katană,
Iulia Popa, șeful
Alexandru Katană
pedagog social în raionul Rezina Serviciului de Tineret și
va veni în fața tinerilor cu un Asistență Investițională
training motivațional, atât cu
a Consiliului raional
informație
teoretică,
din
Rezina
experiențe cât și prin jocuri
069980154
interactive.

Ziua ușilor deschise

Tinererii interesați vor avea
Iulia Popa, șeful
posibilitatea să meargă în Serviciului de Tineret și
instituțiile care ți le doresc pentru Asistență Investițională
a urmări activitatea propriu-zisă a
a Consiliului raional
fiecărei structuri (Incubatorul de
Rezina
Afaceri din Rezina, Primăria
069980154
Rezina, Consiliul raional Rezina,
Unitatea de Salvatori și Pompieri
din Rezina, Direcția Învățământ,
Tineret și Sport Rezina etc)
Flash-mob: Tinerii aleg un Mai mulți tineri vor fi îmbrăcați în
Marian Calugher,
mod sănătos de viață
haină de culoare albă și vor face președinte JCI Rezina
sport în aer liber.
061030099

06.11.19

Centrul de Tineret
Orhei

04.11.19
Ora 15:00

Consiliul
raional
Rezina;
Palatul
raional de Cultură
„Nicolae Lupov”
Rezina;
L.T.
„Alexandru
cel
Bun” Rezina; L.T
.„Olimp” Rezina;
Școala Profesională
Rezina
Consiliul
raional
Rezina;
Palatul
raional de Cultură
„Nicolae Lupov”
Rezina;
L.T.
„Alexandru
cel
Bun” Rezina; L.T.
„Olimp”
Rezina;
Școala Profesională
Rezina
Consiliul
raional
Rezina;
Palatul
raional de Cultură
„Nicolae Lupov”
Rezina;
L.T.
„Alexandru
cel
Bun” Rezina; L.T.

05.11.19
Instituțiile vor fi
disponibile pe tot
parcursul zilei

06.11.19
Ora 15:00
Piața Centrală a
orașului Rezina
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Vizionare de film

Târg-iarmarog
voluntarilor

12.

Sîngerei

Film „В метре друг от друга”.

Palatul raional de
Cultură „Nicolae
Lupov” Rezina
Iulia Popa, șeful
Serviciului de Tineret și
Asistență Investițională
a Consiliului raional
Rezina
069980154

07.11.19
Ora 17:00
Sala mică a Palatul
raional de Cultură
„Nicolae Lupov”
Rezina

al Consiliul raional al Tinerilor vor Președintele Consiliului
colecta jucării, cărți, produse de
raional al Tinerilor,
uz casnic, igienă care ulterior vor
Veaceslav Chiosa
merge și le vor dona copiilor din
076796906
familiile social-vulnerabile.

09.11.19
Ora 10:00
Biroul Consiliului
raional al Tinerilor
din Rezina

Masă rotundă. La o cafea Discuție între tinerii din oraș și
cu un polițist
reprezentanții I.P. Sîngerei.

Ana Bucur ,
069545942, specialist
CRT;
Viorel Onceanu
026284565

06.11.19
Centrul Raional de
Tineret

„Olimp”
Rezina;
Școala Profesională
Rezina; JCI Rezina;
Consiliul
raional
Rezina;
Palatul
raional de Cultură
„Nicolae Lupov”
Rezina;
L.T.
„Alexandru
cel
Bun” Rezina; L.T.
„Olimp”
Rezina;
Școala Profesională
Rezina
Consiliul raional al
Tinerilor
din
Rezina;
L.T. „Alexandru cel
Bun” Rezina;
L.T.
„Olimp”
Rezina;
Școala Profesională
Rezina
I.P.
Sîngerei;
Consiliul Raional
de
Tineret;
Serviciul Tineret si
Sport Sîngerei
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Masă rotundă. O istorie de Masă rotundă cu implicarea
succes a unei tinere
tinerilor/ a părinților acestora și
psiholog/logoped.

Olesea Luchian ,
CSPT ,,Viitorul”
069331140

11.11.19
Centrul Raional de
Tineret

Joc de inteligență. QUIZ- Joc de inteligență.
Erudit café

Olesea Luchian
CSPT ,,Viitorul”
069331140

08.11.19
Centrul Raional de
Tineret

Discuție
tematică. Activitate care ține de dezvoltarea
Conflictul între generații. aptitudinilor de comunicare și
Părinți și copii-Duet sau cooperare între părinți și copii.
Duel ?

Olesea Luchian
CSPT ,,Viitorul”
069331140;

13.11.19
Centrul Raional de
Tineret

IAS;
Consiliul
Raional de Tineret;
Serviciul Tineret si
Sport;
CSPT
,,Viitorul”
CSPT ,,Viitorul”

Ana Bucur 069545942
Școala
de
intruire. Școala de instruire a tinerilor (14Diamond Challenge
24
ani)
privind
scrierea
proiectelor.

Școala de intruire. Model Școala de instruire a tinerilor
UN
pentru dezvoltarea aptitudinilor
de rezolvare pe cale diplomatică a
conflictelor, vorbire în public,
interacţiune profesională, liderism
activ, gândire critică, comunicare.
Seminar de informare. Seminar de informare, parte a
Modul sănătos de viață
proiectului
,,Implicarea
comunității în cercetări”.

Sahir Amlani, voluntar
Corpul Pacii;
Viorel Onceanu
026284565
Sahir Amlani , voluntar
Corpul Pacii;
Viorel Onceanu
026284565

Olesea Luchian
CSPT ,,Viitorul”
069331140;

Saptămânal, în
zilele de luni
Centrul Raional de
Tineret

Corpul Pacii

Saptămânal, în
zilele de joi
Centrul Raional de
Tineret

Corpul Pacii

Ultima săptămână
din noiembrie
Centrul Raional de
Tineret

,,SMIT” Societatea
Moldovei impotriva
tuberculozei

Stela Dragutan
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Vizită de studiu ,,Gandește Deplasarea unui grup de tineri, în
Verde !”
satul Rîșcova, Orhei (unicul sat
din Moldova care are fabrică de
reciclare a deșeurilor și care
deține titlul de Eco-sat), pentru a
face schimb de experiență privind
reciclarea deșeurilor.
13.

Soroca

Cafenea
publică
,,Educație
mediatică
pentru asigurarea egalității
fără deosebire de origine
etnică”

Sensibilizarea opinie publice și a
factorilor de decizie față de
fenomenul de discriminare în bază
de origine etnică, asigurarea
prezenței liderilor din orașul
Soroca în procesul de dezbateri
publice a subiectului legat de
asigurarea egalității a cetățenilor.
Participanți: 40 de persoane

City Quest

Se
va
organiza
ziua
autoconducerii pentru Consiliul
Local al Tinerilor și Consiliul
Raional al Tinerilor.

Se va organiza activitatea de o
activitate de City Quest pentru
tinerii
din
instituțiile
de
învățământ din raionul Soroca.

13.11.19
Rîșcova, Orhei

Olesea Luchian
CSPT ,,Viitorul”
069331140;
Viorel Onceanu
026284565
Ana Roșca
023023619

Ana Roșca;

Flash Mob ,,Fii activguvernează-ţi viitorul”

Ziua Autoguvernării

Sahir Amlani;

Ursachi Carolina
023023619
Ana Roșca;

05.11.19

01.11.19
Piaţa Libertăţii

05.11.19

Ursachi Carolina
023023619

Ana Roșca;
Ursachi Carolina
023023619

07.11.19

ONG
,,Ecovisio
Moldova”;
Chisinau-Corey
Sung

Consiliu
Soroca;
Soroca

Raional
Primăria

Consiliu
Raional
Soroca; Instituțiile
de Învățământ din
mun. Soroca
Consiliul Raional
Soroca;
Primăria
mun.
Soroca;
Consiliul Local al
tinerilor; Consiliul
Raional al Tinerilor
Instituțiile
din
Învățământ;
Consiliul Local al
Tinerilor; Consiliul
Raional al Tinerilor
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Seminar: Mituri și realități Se vor organiza seminare de către
despre violența în familie
voluntarii
Centrului
DACIA
pentru tinerii din municipiul
Soroca.
Ziua Autoguvernării

Se
va
organiza
ziua
autoconducerii pentru Consiliul
Local al Tinerilor și Consiliul
Raional al Tinerilor la Centrul de
Resurse pentru Tineret DACIA.

Încheierea
Decadei Se va organiza încheierea decadei,
Naționale a Tineretului
cu un concert și cu organizarea
gala premiilor de tineret.

Competiții la volei

Întrecere sportivă între patru
echipe, premii pentru locul 1,2,3.

Competiții la fotbal

Întrecere sportivă între patru
echipe, premii pentru locul 1,2,3.

Ciobanu Olesea
023023619

Ana Roșca;

05.11.19
06.11.19
07.11.19
08.11.19
09.11.19
08.11.19

Ursachi Carolina
023023619

Ana Roșca;

12.11.19

Ursachi Carolina
023023619

Coordonatorul
Centrului de Resurse
pentru Tineret
,,DACIA”, filiala
Rublenița
Bița Alexandru
068589392
Coordonatorul
Centrului de Resurse
pentru Tineret
,,DACIA”, filiala
Rublenița
Bița Alexandru
068589392

07.11.19
Sala de sport din
I.P. Gimnaziul
Rublenița

08.11.19
Sala de sport din
I.P. Gimnaziul
Rublenița
Gimnaziul
Rublenița

Instituțiile
din
Învățământ;
Consiliul Local al
Tinerilor; Consiliul
Raional al Tinerilor
Consiliul Raional
Soroca;
Primăria
mun.
Soroca;
Consiliul Local al
tinerilor; Consiliul
Raional al Tinerilor
Consiliu
Raional
Soroca;
Primăria
municipiului
Soroca;
Colegiul
,,Mihai Eminescu”;
Colegiul de Arte
,,Nicolae Botgros”
Primăria Comunei
Rublenița

Primăria Comunei
Căinarii Vechi
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Vizită la AOFM

Elevii din clasa IX vor trece un
test propus de AOFM (Agenția
națională a ocupării forței de
muncă), pentru a vedea ce job li
se asociază cel mai bine. Acest
test îi va ajuta să aleagă școala de
continuare a studiilor mult mai
rapid.
Întâlnire cu psihologul de Va fi organizată o întâlnire cu
la egal la egal cu elevii din psihologul Centrului Prietenos al
cl. VII-IX, Gimnaziul Tinerilor.
Vărăncău

Cinema pentru tineri

Coordonatorul
Centrului de Resurse
pentru Tineret
,,DACIA”, filiala
Vărăncău
Carauș Tatiana
069858970

01.11.19
AOFM Soroca

Coordonatorul
Centrului de Resurse
pentru Tineret
,,DACIA”, filiala
Vărăncău
Carauș Tatiana
069858970
Coordonatorul
Centrului de Resurse
pentru Tineret
,,DACIA”, filiala
Vărăncău
Carauș Tatiana
069858970
Coordonatorul
Centrului de Resurse
pentru Tineret
,,DACIA”, filiala
Căinarii Vechi
Coadă Tatiana
079464590

05.11.19
Gimnaziului
Vărăncău.

I.P.Gimnaziul
Vărăncău; AOFM

I.P.
Gimnaziul
Vărăncău

08.11.19
Casa de cultură
Vărăncău.

CLT Vărăncău

04.11.19
Parcul din sat.
Căinarii Vechi

Primăria Comunei
Căinarii Vechi
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Masă Rotundă ,,Violența
în familie”

14.

Şoldăneşti

Activități de team building

Vor fi organizate activități de
team-building.

Jocuri de societate

Jocurile de societate
colectate
din
ambasadorului
,,Eu
Moldova”.

vor fi
Cartea
Aleg

Concurs de eseuri dedicat Activitate ce are drept scop
Zilei
Naționale
a menținerea interesului tinerilor
Tineretului, cu genericul față de literatură.
,,Cum văd realizarea mea
ca tânăr cetățean”
Competiţie dedicată tinerilor cu
prilejul
Zilei
Naţionale
a
Tineretului.
Turneu republican la volei

Coordonatorul
Centrului de Resurse
pentru Tineret
,,DACIA”, filiala
Vărăncău
Carauș Tatiana
069858970
Coordonatorul
Centrului de Resurse
pentru Tineret
,,DACIA”, filiala
Căinarii Vechi, Coadă
Tatiana 079464590
Coordonatorul
Centrului de Resurse
pentru Tineret
,,DACIA”, filiala
Căinarii Vechi, Coadă
Tatiana 079464590
Rodica Cazacu,
Specialist Tineret şi
Sport
027224310
sportsoldanesti@gmail.
com
Rodica Cazacu,
Specialist Tineret şi
Sport
027224310
sportsoldanesti@gmail.
com

10.11.19
IP Gimnaziul
Vărăncău.

I.P.
Gimnaziul
Vărăncău

10.11.19
Parcul din sat.
Căinarii Vechi

Primăria Comunei
Căinarii Vechi

11.11.19
Parcul sat. Căinarii
Vechi

Primăria Comunei
Căinarii Vechi

19.11.19 Consiliul
Raional Șoldănești
Rodica Cazacu
027224310
sportsoldanesti@g
mail.com
25.11.19
or. Șoldănești,
stadionul din
str.Nucarilor
Rodica Cazacu
027224310
sportsoldanesti@g

Direcţia Învăţământ

Şcoala
Sportivă
Şoldăneşti
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Serată dedicată tinerilor cu Serată ce are drept scop
necesități speciale
încurajarea tinerilor cu necesităţi
speciale.

Rodica Cazacu,
Specialist Tineret şi
Sport
027224310
sportsoldanesti@gmail.
com

desen cu Încurajarea tinerilor pentru a se
,,Universul implica activ în activitățile
culturale.

Rodica Cazacu,
Specialist Tineret şi
Sport
027224310
sportsoldanesti@gmail.
com
BPO-02423025 ;

Concurs de
genericul
Meu”

15.

Ștefan-Vodă

Concurs
între
tinerii Concurs între tinerii cititori.
cititori ,,Hai la o carte”

Program informaţional.
Tinerii pozitivi

IPLT Ştefan Vodă
069931957
Centrul raional de
creaţie-024223605;

Program informaţional.

Acțiune de voluntariat Ziua faptelor bune plantarea
,,Noi natura ocrotim”,
pomilor, arbuştilor. Acţiuni de
,,Uniţi prin fapte bune”
salubrizare.
Dialog cu tinerii ,,Tinereţe, Dialoguri cu tinerii,
viitorul începe cu tine”
comunităţii noastre.

viitorul

Şcoala duminicală
Ştefan Vodă
067183281
IPLT Ştefan Vodă
069931957
Voluntarii BPO
024223025
Fondul pentru tineri069862281;

mail.com
22.11.19 Biblioteca
Publică
Orăşenească
Şoldăneşti
Rodica Cazacu
027224310
sportsoldanesti@g
mail.com
29.11.19 Consiliul
Raional Șoldănești

Direcţia Asistenţă
Socială; Consiliul
Raional de Tineret

Şcoala de
Plastice

01-30.11.19

BPO; DCTST

03- 20.11.19

DCTST

04- 07.11.19

APL; DCTST

Arte

12- 17.11.19
08- 11.11.19

Bibliotecile
şi
instituţiile școlare
din
localitățile
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Voluntarii bibliotecilor
publice din localitățile
raionului
BP Tudora-024253588;

Lansare de carte „Zbor de Ezpoziţie, lansare de carte.
ciocârlie”

raionului

17.11.19

DCTST-024223714
Tatuaje pro cultura

Mesaje pro-cultura
voluntariat.

și

pro-

Alina RovencoȘevcenco
024223714
Instituțiile de cultură
din raion

Ateliere creative. Da,DeCe Ateliere creative.

16.

Taraclia

Интеллектуальная
,,Дебаты”

Молодежный квест

игра Члены Молодежного совета г.
Тараклия
составляют
две
команды и участвуют в дебатах
на актуальные темы молодежи.

Участвуют
Тараклия.

4

Instituțiile de cultură
din raion;

команды

г.

Alina RovencoȘevcenco
024223714
Управление
образования,
молодежи и спорта
района Тараклия, Дом
творчества;
Баранчук В.В.
0 294 24844
Городской совет
молодежи;
Управление
образования,
молодежи и спорта

Şcoala de arte
Olăneşti,
filiala
Tudora,C/C

21-24.11.19

DCTST

26-29.11.19

DGE; DCTST

06.11.19
Ora 17:00
Зал ДДТ, г.
Тараклия

Представители
местных органов
власти

07.11.19
Ora 16:00
Площадь г.
Тараклия

УОМС
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района Тараклия; Дом
творчества;

Волонтерская
акция Участвуют волонтеры
,,Чистим город вместе”
города/района.

Молодежный киносеанс

Молодежная дискотека

школ

Бесплатный
кинопросмотр,
приглашаются жители и гости
города Тараклия.

Танцевальная развлекательная
программа с конкурсами для
молодежи.

Баранчук В.В.
0 294 24844
Районный совет
молодежи;
Управление
образования,
молодежи и спорта
района Тараклия
/Служба молодежи и
спорта;
Баранчук В.В.
029424844,
Молодежный совет г.
Тараклия;
Управление
образования,
молодежи и спорта
района Тараклия; Дом
творчества;
Баранчук В.В.
029424844
Молодежный совет г.
Тараклия;
Управление
образования,
молодежи и спорта
района Тараклия; Дом

Населенные
пункты района.
В течение месяца
ноябрь

Местные
власти

органы

08.11.19
РДК г.Тараклия,
Большой зал

РДК; Инспекторат
полиции

09.11.19
РДК г.Тараклия,
Фойе

РДК;
Инспекторат
полиции
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творчества;

Фото конкурс ,,Леди Фотоконкурс.
осень” среди молодежи”

Встреча и дискуссия Встреча с успешным человеком
молодежи с гостем
(бизнесмен, предприниматель,
представитель органов власти и
др.)

Concursul
de
desen Concursul de desen.
,,Comuna Albota de Jos în
viziunea mea”

Баранчук В.В.
029424844
Молодежный совет г.
Тараклия/района;
Управление
образования,
молодежи и спорта
района Тараклия
/Служба молодежи и
спорта;
Баранчук В.В.
029424844
Клуб ,,Школа
лидера”; ДДТГ.
Тараклия;
Управление
образования,
молодежи и спорта
района Тараклия, Дом
творчества;
Баранчук В.В.
0 29424844
Director Vitalii Tataru;
Управление
образования,
молодежи и спорта
района Тараклия; Дом
творчества;

В течение месяца

15.10.19

ДДТ;
учебные
заведения

УОМС

Gimnaziu s. Albota
de Jos
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Campionatul de
„Cupa Tineretului”

volei Volei.

Акция против курения Волонтерская акция.
,,Поменяй сигарету на
конфету”

Круглый
стол Дискуссия.
,,Государство-это МЫ”

Баранчук В.В.
029424844
Director Vitalii Tataru;
Управление
образования,
молодежи и спорта
района Тараклия; Дом
творчества;
Баранчук В.В.
029424844
Управление
образования,
молодежи и спорта
района Тараклия; Дом
творчества; Беркару
Татьяна Мих.;
Баранчук В.В.
029424844
Язаджи Прасковья Ив.
Преподаватель
Гражданского
воспитания;
Управление
образования,
молодежи и спорта
района Тараклия; Дом
творчества;

Gimnaziu s. Albota
de Jos

гимназия-д. сад с.
Мусаиту

06.11.19
Гимназия г.
Твардица

Баранчук В.В.
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029424844
Толстоган Галина
Влад.;
Управление
образования,
молодежи и спорта
района Тараклия; Дом
творчества;

Дебаты ,,Мир держится Дискуссия, обсуждение.
на молодых”

17.

Teleneşti

Чемпионат района по
шахматам
среди
молодежи
„Cupa de toamnă
a
tineretului la volei (fete)”

Turneu mini fotbal

Игра
в
молодежи.

шахматы

среди

Баранчук В.В.
0 294 24844
Танова Инга Степ.
029424844

Гимназия с. Будей

Ассоциация
по
шахматам ,,Caisa”

Turneu la volei între echipele de
tineri din localitățile Chiștelnița,
Telenești și Negureni.

Igor Legaci
Școala Sportivă
Telenești;

17.10.19
Дом культуры г.
Тараклия, Фойе
Luna noiembrie
Sala de sport
Chiștelnița

Competiții de minifotbal între
tineri din diferite localități a
raionului.

Pavel Casian
025822648
Igor Legaci
Școala Sportivă
Telenești;

Luna noiembrie
Școala Sportivă
Telenești

Școala
Sportivă
Telenești;
Secția
Cultură
Tineret și Sport;
APL Telenești

06.11.19
Biblioteca Publică
Raională „V.
Alecsandri”;

Consiliul Raional
Telenești; Centrul
Prietenos Tinerilor;
Biblioteca Publică
Raională
„V.
Alecsandri;”

Reuniune
„Tinerilor-un Reuniune
a
tineretului
cu
viitor mai luminos”
participarea
tinerilor
din
localitățile raionului, în care vor fi
abordate problemele strigente,
necesitățile și interesele tinerei
generații.

Pavel Casian
025822648
Cațer Olesea;
Secția Cultură Tineret
și Sport Telenești
Pavel Casian
025822648;

Școala
Sportivă
Telenești;
APL
Chiștelnița;
APl Negureni; APL
Telenești
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Concurs
„Tinerețe,
comoara vieții”

Concurs de cultură generală între
Direcția învățământ
tinerii liceeni.
Liceul Teoretic „Lucian
Blaga”;

08.11.19
Centrul de Cultură
Telenești

Pavel Casian
025822648

18.

Ungheni

Festivalul raional folcloric Festival raional de folclor care are Secția Cultură Tineret
„Cântec joc și voie bună” drept scop descoperirea perlelor
și Sport Telenești
folclorice,
valorificarea
și
Pavel Casian
promovarea portului popular;
025822648
încadrarea tinerei generații în
procesul de studiere și valorificare
a folclorului.
Lansarea inițiativei civice Sporirea activismului civic în
Centrul Raional de
,,Tinerii POT”
rândul tinerilor din raionul
Tineret Ungheni
Ungheni, prin abilitarea acestora șef int., Alina Butnaru
de a realiza inițiative comunitare.
079649215
Cursa Internațională de Cursa Internațională de alergări
Atamuratov Marina,
alergări pe șosea Tinerețe pe șosea Tinerețe 2019, este la Sp.princ. Primăria mun.
2019, ediția a XXI-a
ediția a XXI-a, în cadrul acesteia
Ungheni,
vor participa atleți amatori și
79018941
profeșioniști din țară și de peste
hotare.Distanță cursei va fi de 10
km.
Mini-laboratoare
de 5 mini-laboratoare de formare Alina Butnaru, șef int.
mobilizare comunitară
pentru tineri, privind realizarea și
Centrul Raional de
de inițiative civice.
Tineret Ungheni, tel.
079649215

10.11.19
Casa de Cultură s.
Brânzeni

Direcția
învățământ;
Centrul de Cultură
Telenești;
Instituțiile
de
învățământ din s.
Căzănești,
s.
Sărăteni
și
s.
Mîndrești
Consiliul Raional
Telnești;
APL
Brînzeni

04.11.19
Centrul Raional de
Tineret Ungheni

APL niv.II; Direcția
Educație Ungheni

02.11.19
Municipiul
Ungheni

APL niv.II și I;
Direcția Educație
Ungheni;
Școala
Sportivă
pentru
Copii și Juniori,
mun. Ungheni

04-08.11.19
Liceele din mun.
Ungheni

APL niv.II; Direcția
Educație Ungheni
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Training
,,Educația În
cadrul
acestui
training
Atamuratov Marina,
Financiară pentru Tineri”
teoretico-practic
tinerii
din Sp.princ. Primăria mun.
municipiul Ungheni vor învăța Ungheni, tel.79018941
cum să devină liberi financiar,
cum să negocieze.
Întruniri comunitare cu Vizite și ateliere pentru membrii Alina Butnaru, șef int.
tinerii din 10 Consilii CLT-lor, privind funcționarea
Centrul Raional de
Locale
eficientă a CLT și desfășurarea de
Tineret Ungheni, tel.
inițiative în folosul comunității.
079649215
Concurs de provocări Tinerii depășesc barierele de
Nicoleta Dumitraș,
,,Ungheniul călător”
comunicare, realizând sarcini de
președinte, Consiliul
interrelaționare, muncă în echipă Raional al Tinerilor din
și socializare, descoperind locurile
Ungheni, tel.
și valorile orașului Ungheni.
060215665
Pro
Action
Cafe Conversații
creative
și Alina Butnaru, șef int.
,,Mobilizarea tinerilor în inspiraționale, orientate spre
Centrul Raional de
comunități”
acțiune. Participanții sunt invitați
Tineret Ungheni, tel.
să își împărtășească provocările și
079649215
să obțină contribuții, sfaturi de la
ceilalți. ProAction Café trece de la
întrebări la acțiuni, oferind spațiu
pentru creativitate și obținerea
unui aport mai profund (întrebări,
cunoștințe, experiență) din partea
celorlalți.
Ședința plenară de validare Ședință de validare anoilor
Nicoleta Dumitraș,
a noilor mandate în membri în cadrul CRT Ungheni și
președinte, Consiliul
Consiliul
Raional
al stabilire a priorităților pentru anul Raional al Tinerilor din
Tinerilor Ungheni
următor.
Ungheni, tel.
060215665
Schimb de bune practici Întâlniri
comunitare
privind
Nicoleta Dumitraș,
,,Tinerii-ambasadorii
împărtășirea de modele de
președinte, Consiliul

14.11.19
Centrul de
Informare pentru
Cetățeni, Primăria
mun. Ungheni
11-22.11.19
Raionul Ungheni

Primăria
Ungheni;
Voluntari
ProUngheni

mun.
GI

10.11.19
Centrul Raional de
Tineret Ungheni

APL niv.II; Direcția
Educație Ungheni

21.11.19
Centrul Raional de
Tineret Ungheni

APL niv.II; Direcția
Educație Ungheni

23.11.19
Centrul Raional de
Tineret Ungheni

APL niv.II; Direcția
Educație Ungheni

Comunele Pîrlița
și Măcărești,

APL niv.II; Direcția
Educație Ungheni

APL niv.II; Direcția
Educație Ungheni
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participării active”

Discotecă tematică

inițiative comunitare de succes,
realizate de tineri consilieri,
grupuri de inițiativă.
Tinerii petrec conștiincios și
interactiv timpul liber, participând
și la diverse concursuri.

Raional al Tinerilor din
Ungheni, tel.
060215665
Nicoleta Dumitraș,
președinte, Consiliul
Raional al Tinerilor din
Ungheni, tel.
060215665
Alina Butnaru, șef int.
Centrul Raional de
Tineret Ungheni, tel.
079649215
Alina Butnaru, șef int.
Centrul Raional de
Tineret Ungheni, tel.
079649215

22.11.19
Sculeni

Masă rotundă ,,O zi cu un Masă rotundă de discuții privind
15.11.19
antreprenor”
antreprenoriatul și încurajarea
Comuna Mănoilești
tinerilor
de
a-și
dezvolta
competențe de antreprenoriat.
Concurs foto ,,Binele te Un concurs în conceptul ,,înainte
01-29.11.19
onorează”
și după”, care va stimula tinerii să
Raionul Ungheni
practice o schimbare pozitivă în
comunitate, ca prin exemplul
acestora să stimuleze alți tineri să
se implice în activități comunitare.
Activitate de voluntariat.
Activitate de plantare a arborilor
Atamuratov Marina,
18-22.11.19
Plantează viitorul
pe
teritoriul
municipiului Sp.princ. Primăria mun.
Municipiul
Ungheni.
Ungheni, tel.79018941
Ungheni
talente Această activitate va promova
Atamuratov Marina,
Talent tinerele talente din municipiul Sp.princ. Primăria mun.
Ungheni care se va desfășura cu 2 Ungheni, tel.79018941
preselecții si o gala a talentelor.
Masă rotundă CivicLab Masă rotundă privind împărtășirea Alina Butnaru, șef int.
,,Tinerii POT”
bunelor practici în domeniul
Centrul Raional de
mobilizării civice în rândul
Tineret Ungheni, tel.
tinerilor din raionul Ungheni, în
079649215
cadrul inițiativei civice ,,Tinerii
POT”.
Concursul
,,Ungheni
2019”

de
are

28.11.19
Palatul de Cultură,
mun. Ungheni
29.11.19
Centrul Raional de
Tineret Ungheni

APL niv.II; Direcția
Educație Ungheni

APL niv.II; Direcția
Educație Ungheni

APL niv.II; Direcția
Educație Ungheni

Primăria
mun.
Ungheni;
GI
Voluntari
Pro
Ungheni
Primăria
mun.
Ungheni,
GI
Voluntari
ProUngheni
APL niv.II; Direcția
Educație Ungheni

Planul consolidat de acțiuni dedicat Zilei Naționale a Tineretului și Zilei internaționale a Studentului (la nivel local) a fost elaborat în baza informațiilor furnizate de
subdiviziunile Consiliilor raionale/municipale, responsabile de domeniul de tineret.

19.

Anenii Noi

Informație nefurnizată.

20.

Basarabeasca

Informație nefurnizată

21.

Briceni

Informație nefurnizată.

22.

Cahul

Informație nefurnizată

23.

Cantemir

Informație nefurnizată.

24.

Călăraşi

Informație nefurnizată

25.

Chișinău

Informație nefurnizată.

26.

Cimișlia

Informație nefurnizată

27.

Dondușeni

Informație nefurnizată.

28.

Dubăsari

Informație nefurnizată

29.

Florești

Informație nefurnizată.

30.

Glodeni

Informație nefurnizată

31.

Hîncești

Informație nefurnizată.

32.

Leova

Informație nefurnizată

33.

Rîșcani

Informație nefurnizată

34.

Strășeni

Informație nefurnizată.
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