Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Raportul privind realizarea Planului de
acțiuni pentru anul 2017
al Strategiei naționale de dezvoltare
a sectorului de tineret 2020

Nr. Nr. din
d/o SNDST
2020
1

4.

2

6.

Acțiuni

Perioada de
Rezultatele obținute în urma realizării acțiunilor
implementare
conform
SNDST 2020
Elaborarea și actualizarea 2015-2020
Pe parcursul anului 2017 specialiștii de tineret din
strategiilor raionale
de
cadrul autorităților locale de nivelul II au beneficiat de
tineret în baza Strategiei
consultanță
și
suport
logistic
în
vederea
naționale de dezvoltare a
elaborării/actualizării strategiilor raionale de tineret în
sectorului de tineret 2020
baza Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de
tineret 2020. Conform datelor și informației
recepționate, autoritățile locale de nivelul II pe
parcursul anului 2017 nu au elaborat și aprobat
asemenea documente.
Perfecționarea continuă a Continuu
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a fost
cadrului
normativ
din
reprezentat în toate comisiile interministeriale ce au
domeniul tineretului
avut ca scop introducerea modificărilor normative ce
vizau direct sau tangențial sectorul de tineret. În
același timp au fost elaborate, completate sau
modificate, după caz, și aprobate următoarele acte:
- Regulamentul-cadru privind organizarea şi
desfăşurarea Programului de Granturi pentru
organizaţiile de tineret și a concursului
național/local de proiecte pentru grupurile de
inițiativă ale tinerilor (modificat și aprobat prin
ordinul ministrului tineretului și sportului nr.165t
din 07.07.2017).
- Clasificația bugetară, aprobată prin ordinul
ministrului finanțelor nr.208 din 24.12.2015, a
fost revizuită și completată cu coduri noi pentru
programele la componenta de tineret (modificat și
aprobat prin ordinul ministrului finanțelor nr.117
din 11.08.2017).
- Proiectul de Hotărîre de Guvern privind crearea
Agenției
Naționale
pentru
Dezvoltarea
Programelor și Activității de Tineret a fost
elaborat și consultat cu Centrul de Implementare a

Surse de
Instituția
informare și responsabilă
documentare
Ministerul
Educației,
Culturii și
Cercetării,
autorităţile
administraţiei
publice locale

Ministerul
Educației,
Culturii și
Cercetării
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7.

4

8.

5

9.

Reformelor, iar după definitivare în primul
trimestru al anului 2018 urmează a fi expediat
spre avizare instituțiilor interesate și ulterior
Guvernului spre examinare și aprobare.
- Cu referire la modificarea prevederilor Hotărîrii
Guvernului nr.1213 din 27.12.2010 privind
aprobarea unor măsuri de susținere a activităților
pentru tineret au fost recepționate propunerile
structurilor de tineret referitoare la modificările
necesare. Ulterior, a fost elaborat un draft de
proiect de Hotărîre de Guvern referitoare la
modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1213, dar
definitivarea și aprobarea acestui proiect urmează
a fi realizată în anul 2018.
- Cu referire la revizuirea Planului de acţiuni
privind implementarea Strategiei naţionale de
dezvoltare a sectorului de tineret 2020 aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr.1006 din
10.12.2014, a fost publicat anunțul de inițiere a
revizuirii și elaborare a Planului de Acțiuni
privind implementarea Strategiei de Dezvoltare a
Sectorului de Tineret pe pagina oficială a
ministerului. Procesul urmează a fi finalizat în
anul 2018.
Realizarea studiilor privind Cel puțin o Acțiunea a fost realizată în anul 2016.
implicarea
tinerilor
în dată la doi
procesul
de
luare
a ani
deciziilor
Crearea structurilor de co- 2015-2020
A fost analizată funcționarea a 5 comisii raionale pe
management la nivel raional
politici de tineret (Ialoveni, Ungheni, Cahul, Strășeni,
în minimum 50% din
Fălești) create în anii precedenți în baza principiului de
autorităţile
administraţiei
co-management, iar în 2018 urmează a fi contractată o
publice locale de nivelul al
organizație parteneră care va facilita procesul de creare
doilea
a noilor structuri paritare și în alte UAT.
Elaborarea regulamentului- 2015-2020
Pe parcursul anului 2017 în procesul de elaborare a
cadru de oferire
a
Programului de Dezvoltare a Centrelor de Tineret a

http://old.mts
.gov.md/cont
ent/anuntprivindinitiereaprocesuluide-revizuireplanului-deactiuniprivindimplementare
a
Ministerul
Educației,
Culturii și
Cercetării
Ministerul
Educației,
Culturii și
Cercetării
Ministerul
Educației,

granturilor mici la nivel de
raion

6

10.

Diversificarea formelor de 2015-2020
participare
on-line
a
tinerilor prin intermediul
forumurilor,
platformelor
etc.

7

12.

Crearea unui mecanism de 2015-2020
monitorizare a bugetelor la
nivel local de către tineri şi
a unui mediu propice de
participare

8

13.

Organizarea
ședințelor 2015-2020
Comisiei
guvernamentale

fost dezvoltată componenta de acordare a suportului
din bugetul de stat pentru APL de nivelul II (în valoare
de pînă la 100 mii lei) pentru lansarea și dezvoltarea
programelor raionale de granturi pentru proiectele și
inițiativele tinerilor. Bugetul total planificat pentru
această componentă în anul 2018 va constitui 3,0 mln.
lei. Totodată, Regulamentul-cadru privind organizarea
şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru
organizaţiile de tineret și a concursului național/local
de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor a
fost modificat și aprobat prin ordinul ministrului
tineretului și sportului nr.165t din 07.07.2017, care
stailește procedura de oferire a granturilor mici la nivel
de raion.
În cadrul Proiectului ,,Varnița - Capitala Tineretului
2017”, au fost desfășurate consultări cu structurile
reprezentative ale tinerilor de la nivel local pe
marginea conceptului
platformei web naţionale
privind participarea şi informarea tinerilor. Au fost
contractate serviciile de elaborare a site-ului. Portalul
web urmează a fi lansat în trimestrul II al anului 2018.
Pe parcursul anului 2017 în procesul planificării
bugetare au fost implicate 12 Consilii ale Tinerilor din
11 UAT (Chișinău (2 consilii), Ocnița, Fălești,
Florești, Ungheni, Orhei, Ialoveni, Anenii Noi, Leova,
Cantemir, Râșcani). Confirmare a susținerii participării
tinerilor în procesul de planificare și monitorizare a
executării bugetelor la nivel local sunt Consiliile
Tinerilor din 9 UAT (Chișinău, Ocnița, Fălești,
Florești, Ungheni, Orhei, Ialoveni, Anenii Noi, Leova),
care au prezentat propuneri de acțiuni costificate
privind elaborarea planurilor de acțiuni pe componenta
de tineret pentru anul 2018 la nivel de fiecare raion în
parte.
Pe parcursul anului 2017 Comisia guvernamentală
pentru politici de tineret nu a fost convocată. Totodată,

Culturii și
Cercetării

Ministerul
Educației,
Culturii și
Cercetării

Ministerul
Educației,
Culturii și
Cercetării

Cancelaria de
Stat

pentru politici de tineret

9

14.

Realizarea campaniilor de 2015-2017
informare cu privire la
necesitatea
participării
tinerilor în procesul de luare
a deciziilor

10

16.

Desfăşurarea campaniilor de 2017-2018
comunicare și promovare a
practicilor
pozitive
de
activism civic al tinerilor

conform prevederilor pct.24 din Regulamentul
Comisiei guvernamentale pentru politicile de tineret,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.733 din
29.09.2011 cu privire la crearea Comisiei
guvernamentale pentru politicile de tineret, decizia de
convocare a şedinţei trebuie să fie solicitată de cel
puțin 1/3 din membri sau de preşedintele Comisiei.
Prin intermediul Programului de asistență pentru
dezvoltarea și consolidarea instituțională a Consiliilor
Raionale/Municipale ale Tinerilor a fost acordat suport
financiar și metodologic pentru organizarea și
desfășurarea campaniilor de informare privind
importanța participării tinerilor în procesul de luare a
deciziilor. Astfel, drept rezultat al campaniilor de
informare au fost completate cu noi membri Consiliile
Raionale ale Tinerilor din 9 UAT. Campaniile de
informare au fost realizate prin intermediul portalurilor
de știri locale, ziare locale, televiziuni, radiouri, cât și
paginile de facebook ale Consiliilor Tinerilor.
Ministerul a susținut evenimentul cu caracter național
de promovare a voluntariatului și a activismului civic
„Ziua faptelor bune” (2 aprilie 2017). În cadrul
proiectului, au fost organizate 68 de acțiuni cu caracter
civic, unde au fost implicați cca 1200 de voluntari de
pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
A.O. “Asociația de Dezvoltare Creativă”, beneficiar al
Programului de Granturi 2017, a implementat proiectul
“Wave Week Moldova 2017“ (WWM 2017) care a
avut drept scop promovarea cetățeniei și participării
active a tinerilor în dezvoltarea comunităților din care
vin prin capacitarea și motivarea lor de a implementa
activități de voluntariat. Astfel, 100 de tineri au fost
abilitați cu competențe și cunoștințe în managementul
unui proiect și colectarea de fonduri, voluntariat,
diversitate etnică și participarea activă.
A.O. „Asociaţia Naţională a Scouţilor din Moldova”,
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17.

Organizarea traininguri-lor Continuu
de formare a tinerilor lideri

beneficiar al Programului de Granturi 2017, a scolii-de-vara
implementat proiectul „Fii gata, aventura începe!”,
care a avut ca scop creșterea participării civice a
copiilor şi tinerilor voluntari din 12 raioane din
Republica Moldova, prin acțiuni de instruire, activități
nonformale şi acţiuni de voluntariat. Astfel, 350 de
tineri au conştientizat importanţa participării şi s-au
implicat direct în activitățile comunitare, manifestând
iniţiativă
în
demararea
de
proiecte
personale/individuale.
A.O. Asociația tineretului ucrainean din Moldova
„Zlagoda”, beneficiar al Programului de Granturi
2017, a implementat proiectul „Cetățenie digitală
activă a tinerilor”, care a avut ca scop promovarea
activismului civic în rândurile tinerilor reprezentanți ai
minorităților naționale prin utilizarea resurselor și
instrumentelor digitale. Astfel a fost creată o rețea de
activism digital cu implicarea nemijlocită a tinerilor
aparținând minorităților naționale (30 tineri lideri),
stabilindu-se relații de cooperare cu partenerii din
comunitate (administrația instituțiilor de învățământ,
APL-uri etc.).
- Prin intermediul Programului de Granturi 2017, A.O.
„Agenţia de Dezvoltare Rurală - Centru” a
implementat proiectul „AteSTAT Civic”. Scopul
proiectului a fost de a contribui la formarea unei
culturi civice în rândul tinerilor din Republica
Moldova, prin crearea oportunităților practice de
exersare a democraţiei într - un stat de drept. Astfel,
100 de tineri din Republica Moldova, cu vârsta
cuprinsă între 14-21 de ani au fost abilitați cu
competenţe și cunoștințe cu caracter civic: electorale,
administrative, antreprenoriale, lobby,
advocacy,
societate civilă prin intermediul unei şcoli de vară în
care tinerii au simulat funcționarea structurilor statului.
- A fost susținută desfășurarea concursului ,,Cea mai
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18.

Susținerea
tinerilor
la
comunitate

inițiativelor 2015-2020
nivel
de

bună idee inovațională” (15.06.2017). Scopul acestui
concurs a fost de a susține și promova ideile inovative
ale tinerilor care doresc să-și deschidă propria afacere.
- A fost susținut evenimetul „Youth Speak Forum”
(27.05.2017), în cadrul caruia circa 300 de tineri au
fost antrenați să discute despre obiectivele de
dezvoltare sustenabilă în Republica Moldova.
- A fost susținut evenimentul „Eduforum”
(13.05.2017), forum educațional pentru tinerii de 1518 ani, în cadrul căruia aceștia au fost încurajați să
identifice și să vocifereze problemele sistemului actual
de învățămînt.
Autoritatea publică centrală de specialitate a susținut
financiar implementarea proiectelor și inițiativelor care
au scopul de a informa tinerii. În acest context, putem
menționa susținerea următoarelor inițiative.
- A.O. „Consiliul Național al Organizațiilor Studențești
din Moldova”, beneficiar al Programului de Granturi
2017, a implementat proiectul „Mass-media pentru
tineri”. Conform planificării, s-a realizat un sondaj de
opinie (1000 tineri) în 12 universități, pentru
identificarea problemelor, necesităților și subiectelor
de interes pentru tineri. 30 de tineri selectați în cadrul
proiectului au beneficiat de servicii de învățare
nonformală în domeniul mass-media, în vederea
dezvoltării abilităților/competențelor de prezentare a
informației pentru interesul publicului. Timp de 90 zile
au fost organizate 20 sesiuni de instruire în domeniul
mass-media pentru 30 beneficiari. A fost elaborată o
aplicație mobilă pentru Android și IoS, pentru accesul
liber și instantaneu la informația din domeniul de
tineret, care va fi lansată în februarie 2018.
- A.O. „Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din
Moldova (ANTEM)”, beneficiar al Programului de
Granturi 2017, a implementat proiectul „Diversificarea
accesului la educație a tinerilor prin instruire la

http://old.mts
.gov.md/cont
ent/antempropunediversificarea
-accesului-laeducatieprininstruire-ladistanta
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19.

Desfăşurarea campaniei de 2016-2017
comunicare
privind
importanța
participării
tinerilor la vot

14

22.

Desfăşurarea campaniei de 2015-2020
informare
despre
importanța voluntariatului
și mobilizarea voluntarilor

15

23.

Desfășurarea
anuală
Săptămînii
naționale
voluntariatului

a 2015-2020
a

distanță”, care a avut ca scop sporirea nivelului de
integrare profesională și socială a tinerilor, din
Republica Moldova, prin instruirea lingvistică la
distanţă. Astfel, 300 de tineri, reprezentanți ai
minorităților etnice din diferite regiuni ale Moldovei
inclusiv UTA Găgăuzia și Transnistria au studiat limba
română în baza modulului de conversație integrat în
platforma invat.antem.org.
Prin intermediul proiectului ,,Varnița - Capitala
Tineretului 2017” a fost susținută financiar publicarea
lunară cu un tiraj de 600 de unități, a buletinului
informațional ,,De la Tineri pentru Tineri”. Acest
buletin a fost distribuit gratuit tinerilor din raionul
Anenii Noi și regiunea transnistreană, pe parcursul
anului 2017.
Campanie de comunicare privind importanța
participării tinerilor la vot a fost realizată în anul 2016.
Pe parcursul anului 2017, autoritatea publică centrală
de resort, alți parteneri de dezvoltare sau organizații de
tineret nu au realizat careva proiecte sau inițiative
privind promovarea participării tinerilor la vot.
Campania de informare despre
importanța
voluntariatului și mobilizarea voluntarilor a fost
desfășurată pe parcursul Săptămînii Naționale a
Voluntariatului (2-8 octombrie 2017). Acțiunea a avut
rolul de a consolida și dezvolta domeniul de
voluntariat și de a mobiliza un număr cât mai mare de
voluntari în acțiuni de voluntariat.
Săptămâna Națională a Voluntariatului a fost
desfășurată în perioada 2-8 octombrie 2017, în comun
cu A.O. „Tinerii pentru dreptul la viață”, beneficiar a
Programului de Granturi. Pe întreg teritoriul țării au
fost organizate activități care au mobilizat un număr
mare de organizații și cetățeni cu scopul de a promova
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24.

Organizarea
anuală
festivalului voluntarilor

a 2015-2020

17

25.

Organizarea periodică
conferinței
naționale
voluntarilor

a 2015-2020
a

voluntariatul și de a recruta voluntari. Potrivit
calculelor, pe parcursul SNV 2017, în toate raioanele
republicii au fost organizate peste 1 000 de activități,
comparativ cu 680 de activități în ediția precedentă a
SNV, și au participat peste 23 000 voluntari. Cele mai
multe activități s-au desfășurat în raioanele Ungheni,
Fălești, Drochia, Dubăsari, Ialoveni și în municipiul
Bălți.
Festivalul Voluntarilor 2017 a fost desfășurat la data
de 3 decembrie, în comun cu A.O. „Serviciul pentru
Pace”, beneficiar a Programului de Granturi 2017. În
cadrul Festivalului Voluntarilor 2017, a XV-a ediție,
au fost premiați voluntari la 10 categorii, și anume: cea
mai activă Organizaţie/Asociaţie Obştească, cel mai
activ voluntar, cel mai activ coordonator de voluntari,
cel mai activ coordonator de voluntari 2017
Municipal/Raional din cadrul SNV, cel mai activ grup
de inițiativă, cel mai bun proiect/ activitate/ acţiune de
voluntariat, cel mai activ jurnalist/blogger care a
promovat voluntariatul, cel mai bun eseu la tema:
„Voluntariatul, ca trend de dezvoltare și
individualizare personală”, cel mai activ voluntar
internațional, voluntariatul promovat prin intermediul
multimedia, secțiunea foto și video.
Conferința Națională a Voluntarilor a fost organizată
perioada 18 – 19 decembrie, în comun cu A.O.
„Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat
pentru Drepturile Omului”, beneficiar a Programului
de Granturi 2017. Scopul evenimentului a fost de a
evalua dezvoltarea sectorului de voluntariat în
Republica Moldova și de a identifica acţiuni concrete
pentru următorii 2 ani, prin unirea eforturilor tuturor
partenerilor din sectorul public, privat și societatea
civilă. La conferinţă au participat aproximativ 130 de
persoane, care au reprezentat 81 de entități publice și
private: reprezentanți ai Parlamentului Republicii

nationala-avoluntariatul
ui/

http://mecc.g
ov.md/ro/con
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Moldova și Guvernului Republicii Moldova, specialiști
în politici publice din cadrul ministerelor de resort,
autorităților publice locale și instituțiilor publice,
reprezentanți ai instituțiilor gazdă a activității de
voluntariat, ai organizațiilor neguvernamentale, ai
grupurilor de inițiativă și ai altor structuri formale și
neformale ale societății civile, precum și parteneri de
dezvoltare și mass-media. În cadrul Conferinței a fost
adoptată o Rezoluție privind angajamentele asumate la
nivel de politici pe partea de dezvoltare a
voluntariatului în Republica Moldova.
În luna septembrie au fost organizate și desfășurate 3
instruiri, în regiunea nord, sud și centru pentru 80
coordonatori de voluntari care au fost responsabili de
organizarea activităților de voluntariat în cadrul SNV
2017.

18

26.

Instruirea
continuă
a 2015-2020
coordonatorilor de voluntari
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27.

Susținerea și promovarea 2015-2020
acțiunilor de voluntariat la
nivel local și național

În scopul promovării acțiunilor de voluntariat la nivel
național, a fost desfășurată Săptămâna Naţională a
Voluntariatului (SNV) 2017, Festivalul Voluntarilor
2017 și evenimentul cu caracter național de promovare
a voluntariatului și a activismului civic „Ziua faptelor
bune” (2 aprilie 2017).

20

28.

Organizarea și susținerea 2015-2020
acțiunilor pentru tineret în
cadrul proiectului „Capitala
Tineretului”

În anul 2017, titlul de ,,Capitala Tineretului” a fost
deținut de satul Varnița din raionul Anenii Noi. În
vederea organizării și desfășurării activităților incluse
în planul de acțiuni stabilit, autoritatea publică
finanțatoare a acordat resurse financiare în valoare de
1 303 642, 93 lei.
Acțiunile au fost orientate pe următoarele priorități:
➢ Participarea tinerilor (Crearea a 11 Consilii Locale

https://tdvmo
ldova.wordpr
ess.com/2017
/09/29/calend
areleraionalemunicipaleale-snv-2017/
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de Tineret și a unui Consiliu Raional de Tineret în
raionul Anenii Noi ca metodă democratică de
reprezentare a tinerilor în raport cu autoritățile
publice locale; a fost organizată Conferința
Națională a Consiliilor locale/raionale și municipale
de tineret; Festivalul ,,Cel mai activ Voluntar
2017”; Programul de Granturi Mici; Ziua
Internațională a Tineretului – eveniment de marcare
a zilei internaționale a tineretului etc.);
➢ Serviciile pentru tineri (au fost susținute
următoarele activități: Campionatul deschis de
caiak-canoe; Editarea buletinului informațional
pentru tineri ,,De la Tineri pentru Tineri etc.” etc);
➢ Oportunitățile economice pentru tineri (a fost
susținută: Crearea Clubului ,,Tînărul Antreprenor
Varnița” pentru tinerii din localităților raionului
Anenii Noi, inclusiv regiunea transnistreană; Vizite
de studiu în scopul promovării și dezvoltării culturii
antreprenoriale în rîndul tinerilor; Școala de
orientare profesională pentru tineri; Facilitarea
accesului tinerilor antreprenori din zonele rurale la
sursele financiare prin implementarea Componentei
II a Programului de Abilitare Economică a
Tinerilor; Forumul Economic Raional pentru Tineri
etc.);
➢ Consolidarea sectorului de tineret (a fost susținută
organizarea Conferinței Naționale pentru specialiștii
de tineret; au fost organizate vizite de studiu la
Ștefan-Vodă, Cahul, Florești etc.).
Cele 28 de acțiuni finanțate de minister au avut ca
beneficiari direcți 2 575 de tineri, iar indirecți peste 20
000 de tineri atît din s Varnița, cît și din întreg
teritoriul țării. Un aspect caracteristic proiectului
,,Varnița - Capitala Tineretului 2017” îl reprezintă
implicarea tinerilor din regiunea transnistreană în
cadrul activităților de tineret, precum și colaborarea cu

voluntar2017-din
http://fondulti
nerilor.varnit
a.md/festival
ul-cel-maiactivvoluntar-aanului-2017editia-a-iv-a/
http://old.mts
.gov.md/cont
ent/participala-ziuainternationala
-tineretului2017

http://fondulti
nerilor.varnit
a.md/zit2017-ziuainternationala
-a-tineretului2017/
http://fondulti
nerilor.varnit
a.md/capitala
-tineretuluiin-actiune/

organizațiile de tineret din această regiune în vederea
asigurării unei implementări mai eficiente și complexe
a proiectului atît în profil teritorial cît și pe
dimensiunea de incluziune socială a tinerilor. La data
de 18 mai 2017, a fost lansat concursul Capitala
Tineretului 2018, ulterior fiind desemnat la data de 12
august 2017 orașul Cahul - Capitala Tineretului 2018.
Totodată, în cadrul proiectului „Capitala Tineretului”
Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a r. Anenii
Noi a organizat Tîrgul locurilor de muncă în s. Varniţa.
La Tîrg au participat 5 agenţi economici cu 311 de
locuri vacante din diferite domenii de activitate. 101 de
persoane în căutarea unui loc de muncă au avut
posibilitatea să discute direct cu angajatorii. Ca
urmare, au fost angajaţi în cîmpul muncii 84 de
persoane.
Gala Națională a Tineretului, ediția 2017 a fost
desfășurată la data de 24 noiembrie. În cadrul
evenimentului au fost acordate 6 premii pentru
performanțe deosebite în domeniul cultural-artistic,
tehnico-științific și activism civic, 5 premii sectoriale,
precum și 7 mențiuni. Fondul de premiere a constituit
178 000, 00 lei.

http://fondulti
nerilor.varnit
a.md/scoalade-varatanarulantreprenor/
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29.

Acordarea premiului pentru 2015-2020
tineret în domeniile culturalartistic, tehnico-științific și
civic

http://mecc.g
ov.md/ro/con
tent/ministeru
l-educatieiculturii-sicercetariidecernatpremii-celormaimerituositineri-si
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30.

Organizarea
acțiunilor 2015-2020
dedicate Zilei Naționale a
Tineretului
și
Zilei
Internaționale a Studentului

Cu ocazia marcării Zilei Naționale a Tineretului și
Zilei Internaționale a Studentului, pe parcursul lunii
noiembrie 2017 au fost desfășurate o serie de activități
de tineret la nivel de fiecare raion/municipiu în parte.
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32.

Organizarea activităților de 2015-2018
instruire a specialiștilor de

La 23 mai 2017 a fost organizată Conferința privind http://old.mts
consolidarea cooperării în domeniul tineretului între .gov.md/cont

Ministerul
Educației,
Culturii și
Cercetării

Ministerul
Educației,
Culturii și
Cercetării;
autorităţile
administraţiei
publice locale
Ministerul
Educației,

tineret
din
cadrul
autorităţilor administraţiei
publice locale şi rolul lor în
funcţionarea
consiliilor
locale ale tinerilor
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34.

Organizarea
instruirilor Continuu
privind
crearea
şi
funcţionarea unui consiliu
local al tinerilor

autoritatea administrației publice centrale de
specialitate și administrația publică locală. În cadrul
conferinței au fost prezentate programele naționale în
domeniul
tineret,
dezvoltate
de
autoritatea
administrației publice centrale de specialitate,
modalitățile de accesare a acestora, precum și
prioritățile de dezvoltare la nivel național a sectorului
de tineret până în anul 2020. Totodată, în cadrul
conferinței au fost abordate bunele practici ale
administrației publice locale de nivelul II, precum și
provocările întâmpinate la nivel local în procesul de
implementare a programelor naționale de tineret. În
cadrul Conferințelor trimestriale ale Rețelei Naționale
a Consiliilor Locale ale Tinerilor este asigurată și
participarea funcționarilor publici din cadrul APL II
responsabili de domeniul tineret. Astfel, pe parcursul
evenimentelor sunt desfășurate sesiuni în paralel în
care participanții fac schimb de bune practici privind
acordarea suportului Consiliilor Raionale/Municipale
ale Tinerilor în procesul de implementare a planurilor
anuale de activitate.
În cadrul Conferințelor Naționale privind Consolidarea
Consiliilor Tinerilor care au avut loc la Ocnița (21-22
ianuarie) și Orhei (6-7 mai), membrii Consiliilor
Tinerilor au fost instruiți în cadrul sesiunilor despre
crearea şi funcționarea unui consiliu local al tinerilor
precum și, modalitățile de colaborare cu alte Consilii
ale Tinerilor, modul de realizare a activităților din
cadrul planurilor proprii de acțiuni.
La fel, în cadrul proiectului ,,Varnița - Capitala
Tineretului 2017”, tinerii din localitățile raionului
Anenii Noi au fost instruiți privind crearea și
funcționarea unui consiliu comunitar al tinerilor. În
rezultatul acestei acțiuni, au fost create 11 Consilii
Comunitare de Tineret care au format ulterior
Consiliul Raional al Tinerilor din Anenii Noi.

ent/ministerul Culturii și
-tineretuluiCercetării
si-sportuluidesfasuratconferintaprivindconsolidareacooperarii

Ministerul
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36.

Organizarea
ședințelor 2015-2020
rețelelor
raionale
ale
consiliilor
locale
ale
tinerilor
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38.

Organizarea
ședințelor 2015-2020
rețelei naționale a consiliilor
locale ale tinerilor

Pe parcursul anului 2017, ministerul a susținut
organizarea şi desfăşurarea şedinţelor plenare a
ședințelor raionale ale consiliilor locale (Chișinău,
Orhei, Ocniţa, Ungheni, Anenii Noi) în cadrul căreia
au fost examinaţi şi aprobaţi indicatorii de evaluare a
serviciilor destinate tinerilor.
În cadrul proiectului ,,Varnița- Capitala Tineretului
2017”, a avut loc Conferința Raională a Consiliilor
locale de tineret, cu scopul de a spori gradul de
implicare a consiliilor de tineret în procesul de luare a
deciziilor. La conferință au participat 40 de consilieri
ai Consiliilor Locale de Tineret și Consiliul Raional de
Tineret Anenii Noi.
Pe parcursul anului 2017 au fost realizate și
desfășurate 4 Conferințe ale Rețelei Consiliilor
Raionale/Municipale ale Tinerilor, după cum urmează:
- 21-22 ianuarie în or. Ocnița, găzduită de Consiliul
raional al Tinerilor Ocnița;
- 6-7 mai în or. Orhei, găzduită de Consiliul raional al
Tinerilor Orhei;
- 29-30 iulie în or. Leova, găzduită de Consiliul raional
al Tinerilor Leova;
- 28-29 octombrie în s. Costești, r. Ialoveni, găzduită
de Consiliul raional al Tinerilor Ialoveni.
În cadrul Conferințelor au fost stabilite mai multe
acțiuni ce au urmat a fi realizate de Consiliile locale
ale tinerilor. Astfel, acțiunile prioritare vizau:
❖ stabilirea indicatorilor de performanță;

❖ elaborarea fișei de planificare a acțiunilor;
❖ aprobarea regulamentului
funcționare a Rețelei;

de

constituire

și

❖ aprobarea activităților în cadrul proiectelor
naționale și internaționale unde sunt implicate
Consiliile Tinerilor precum ar fi: Scuarul Tinerilor și

Ministerul
Educației,
Culturii și
Cercetării

Ministerul
Educației,
Culturii și
Cercetării

Campania Internațională No Hate Speech Movement;

❖ aprobarea conceptului și modalității de lucru a
coordonatorilor de voluntari în cadrul Consiliilor
Tinerilor;
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40.

Organizarea
forumurilor 2015-2020
anuale ale rețelei consiliilor
locale ale tinerilor
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41.

Susținerea consiliilor locale 2015-2020
ale tinerilor prin programe
de granturi
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42.

Organizarea
instruirilor 2015-2020
pentru consiliul local al
tinerilor privind asigurarea
durabilității financiare

30

43.

Asigurarea

participării 2015-2020

❖ aprobarea unui concept privind elaborarea
raportului general de activitate.
Acțiunile date au avut ca scop consolidarea Rețelei și
stabilirea unui plan comun/model cu caracter de
recomandare pentru consiliile locale ale tinerilor.
Pe parcursul anului 2017 nu a fost desfășurat forumul
anual al Reţelei Consiliilor Raionale/Municipale ale
Tinerilor, în schimb au fost desfășurate 4 Conferințe
Naționale ale Reţelei Consiliilor Raionale/Municipale
ale Tinerilor, în cadrul cărora reprezentanții Consiliilor
Raionale ale Tinerilor au facut schimb de experiență
privind realizarea activităților de asigurare a
participării tinerilor în procesul de planificare și
executare bugetară la nivelul APL II.
Pe parcursul anilor 2016 – 2017 a fost acordată
finanțare Rețelei Naționale a Consiliilor Locale ale
Tinerilor din Moldova în scopul consolidării
capacităților de organizare și funcționare a Consiliilor
Raionale/Municipale ale Tinerilor, în sumă totală de
521 715,00 MDL. Repartizarea geografică a
finanțărilor pe teritoriul țării a fost uniformă și a fost
făcută în baza unui acord de parteneriat semnat între
ministerul de resort și Rețeaua Consiliilor
Raionale/Municipale ale Tinerilor.
În cadrul Conferințelor Naționale privind Consolidarea
Consiliilor Tinerilor, care au avut loc la Ocnița (21-22
ianuarie) și Orhei (6-7 mai) au avut loc sesiuni de
instruire privind asigurarea durabilității financiare în
special planificarea cheltuielilor de către APL pe
componenta de tineret.
Participarea tinerilor în cadrul Consiliilor Locale ale

Ministerul
Educației,
Culturii și
Cercetării

Ministerul
Educației,
Culturii și
Cercetării

Ministerul
Educației,
Culturii și
Cercetării
Ministerul

tinerilor cu oportunități
reduse la toate activitățile
consiliilor
locale
ale
tinerilor
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44.

Instruirea persoanelor-cheie Continuu
din consiliile locale ale
tinerilor privind participarea
incluzivă a tinerilor cu
oportunități reduse
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45.

Promovarea programu-lui 2015-2020
„ERASMUS Plus” şi a altor
programe internaționale

Tinerilor se face fără a exista impedimente în
implicarea tinerilor cu oportunități reduse, dizabilități
fizice sau cu diferențieri în bază de origine etnică,
religie, sex sau rasă.
De asemenea, Rețeaua Națională a Consiliilor Locale
ale Tinerilor în procesul de realizare a activităților
curente implică tineri vulnerabili/oportunități reduse și
oferă recomandări în fiecare UAT unde funcționează
un Consiliu de Tineret privind facilitarea participării
tinerilor din diferite categorii sociale. Astfel, pe
parcursul anului 2017 au fost realizate 396 activități,
care au asigurat dreptul de participare a tuturor
tinerilor din comunități.
În cadrul întrunirilor trimestriale la nivel național
(Conferințele Rețelei Naționale a Consiliilor Locale
ale Tinerilor) la care au participat câte doi
reprezentanți din fiecare UAT au fost desfășurate
sesiuni privind modalitățile eficiente de asigurare a
participării tinerilor din mediile rurale inclusiv a celor
cu oportunități reduse.
A fost susținută participarea tinerilor din Republica
Moldova la evenimentul internațional ,,Întîlnirea
regională a tineREȚEA – rețeaua națională de
comunicatori ai Dialogului Structurat” (5-9 august
2017, Sibiu, România). Evenimentula fost organizat de
Ministerul Tineretului și Sportului din România prin
proiectul ,,Dialogul Structurat cu tinerii 2017-2018”,
proiect co-finanțat de către Comisia Europeană prin
Programul Erasmus+. Întîlnirea a reunit reprezentanți
ai autorităților centrale și locale,precum și lucrători de
tineret. În cadrul evenimentului au fost organizate
sesiuni de formare în domeniul comunicării, activității
de tineret. Totodată, au fost realizate prezentări ale
campaniei Consiliului Europei împotriva Discursului
Instigator la Ură și a Programului Delegat de Tineret la
Națiunile Unite.

Educației,
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Cercetării
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http://mts.ro/
noutati/apelpentruextindereatinereteareteaua-decomunicatori
-aidialoguluistructurat/
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47.

Susţinerea schimbului de 2015-2020
experiențe dintre membrii
consiliilor
locale
ale
tinerilor
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49.

Susținerea evenimentelor de 2015-2020
promovare a mobilității
tinerilor
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50.

Diseminarea trimestrială a 2015-2020
buletinelor
informative
pentru tinerii plecaţi peste
hotare

36

51.

Organizarea instruirilor de 2015-2020
creare și gestionare a
blogurilor

În cadrul Conferințelor trimestriale ale Rețelei
Naționale a Consiliilor Locale ale Tinerilor, au fost
realizate schimburi de experiență privind bune practici
precum și elaborate recomandări pentru implementarea
Planului cadru de acțiuni privind implicarea tinerilor în
procesul decizional la nivel local.
În cadrul proiectului ,,Varnița - Capitala Tineretului
2017” a fost susținută desfășurarea a 3 vizite de studiu
a tinerilor din Varnița la tinerii din or. Ștefan-Vodă, or.
Florești, or. Cahul, la care au participat cca 80 tineri.
Aceste vizite au avut ca scop consolidarea relațiilor
între membrii Youth Bank și membrii Consiliilor
Locale/Raionale de Tineret, precum și schimbul de
bune practici dintre părți.
În perioada 7-9 iulie tineri din diasporă au participat la
seminarul de instruire a evaluatorillor externi, în cadrul
proiectului „Smart Diaspora: CALITATE pentru
ACASĂ, pentru că ne PASĂ!” a programului
guvernamental de granturi tematice Diaspora
Engagement Hub, subprogramul Parteneriate Tematice
Regionale.
Au fost depuse dosare de către tineri (până la 35 ani)
pentru subprogramele tematice DEH:
Subprogramul Reîntoarcere Profesională (5 dosare);
Subprogramul Parteneriate Tematice Regionale (7
dosare);
Subprogramul Abilitarea Femeilor din Diasporă (5
dosare);
Subprogramul Proiecte de Crowdfunding ale Diasporei
(2 dosare).
În cadrul Programului de Granturi 2017 a fost oferită
susținere financiară pentru implementarea proiectului
„Aplicarea instruirii mixte în domeniul antreprenorial
din Republica Moldova”. Urmare a implementării
proiectului a fost creată o platformă educațională în
domeniul antreprenorial din Republica Moldova. Circa
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http://brd.gov Biroul pentru
.md/ro/conten relaţii cu
t/tineridiaspora
dindiasporaparticipa-laproiectulsmartdiaspor
a-cadrulprogramuluig
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52.

Susținerea măsurilor de 2017
fortificare a unei rețele
naționale a presei tinerilor
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54.
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56.
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57.

Realizarea campaniei de 2015-2018
informare privind riscurile
mediului on-line a tinerilor
şi securitatea cibernetică
Revederea cadrului legal 2015-2017
naţional
ce
asigură
securitatea cibernetică prin
prisma
necesităţilor
informaţionale ale tinerilor
Susținerea organizării, în 2015-2020

420 de tineri au fost implicați în evenimente de
motivare, conectare și educare. Totodată, au fost
desfășurate 14 ore de mentorat cu speakeri
internaționali, 25 de beneficiari au fost ai platformei și
la 7 evenimente au participat speakeri internaționali.
În cadrul unui alt proiect „Mass-media pentru tineri”
susținut financiar prin intermediul Programului de
Granturi 2017, a fost elaborată o aplicație mobilă
pentru android și ios, pentru accesul liber și
instantaneu la informația din domeniul de tineret, care
va fi lansată în februarie 2018.
În cadrul Proiectului ,,Varnița - Capitala Tineretului
2017”, au fost desfășurate consultări cu structurile
reprezentative ale tinerilor de la nivel local pe
marginea conceptului
platformei web naţionale
privind participarea şi informarea tinerilor. Au fost
contractate serviciile de elaborare a site-ului. În
perioada trimestrului II al anului 2018 portalul web
urmează a fi lansat.
Prin intermediul proiectului ,,Varnița - Capitala
Tineretului 2017” a fost susținută financiar publicarea
lunară cu un tiraj de 600 de unități, a buletinului
informațional ,,De la Tineri pentru Tineri”. Acest
buletin a fost distribuit gratuit tinerilor din raionul
Anenii Noi și regiunea transnistreană, pe parcursul
anului 2017.
Pe parcursul anului 2017 nu a fost realizată campania
de informare privind riscurile mediului on-line a
tinerilor şi securitatea cibernetică.
Pe parcursul anului 2017 nu a fost revăzut cadrul legal
naţional ce asigură securitatea cibernetică prin prisma
necesităţilor informaţionale ale tinerilor.
Pe parcursul anului 2017, ministerul a susținut http://old.mts
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comun cu organizațiile și
instituțiile
de
tineret
partenere, a conferinţelor,
forumurilor,
seminarelor
internaționale
etc.
în
Republica Moldova privind
domeniul politicilor de
tineret,
conform
angajamentelor asumate în
cadrul
organizațiilor
internaționale
(Consiliul
Europei,
Uniunea
Europeană, CSI, GUAM,
Iniţiativa Central Europeană
etc.)
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58.

Dezvoltarea
cooperării 2015-2020
multilaterale prin asigurarea
unei comunicări dinamice și
eficiente cu organizațiile și
structurile internaționale ce

organizarea acțiunilor în domeniul politicilor de
tineret:
− flashmobul dedicat aniversării a 3 ani de la lansarea
campaniei ,,No Hate Speech” în Moldova, care a
avut loc la data de 1 martie în PMAN, mun.
Chișinău;
− Forumul „Democrația europeană în Republica
Moldova și rolul tinerilor în fortificarea acesteia”,
care a avut loc la data de 1 mai 2017, în mun.
Chişinău. Evenimentul a avut loc în cadrul
proiectului
„Promotori
pentru
democraţie
europeană”, iniţiat de Biroul de Informare al
Parlamentului European în România. La forumul
organizat de Coaliția Nediscriminare, au participat
30 elevi și studenți din mai multe instituții de
învățământ din țară. Invitați la eveniment au fost:
Ambasadorul Uniunii Europene în Republica
Moldova; Ministerul Tineretului și Sportului al
Moldovei și reprezentantul Centrului de Investigații
Jurnalistice.
Este de menționat faptul, că în procesul de lansare a
Programului de Dezvoltare a Centrelor de Tineret
pentru anii 2017-2022 a fost stabilit și un parteneriat
pentru o perioada de șase ani cu Fondul Națiunilor
Unite
pentru
Populație
(UNFPA)
privind
implementarea componentei întîi a programului legată
de dezvoltarea profesională a resurselor umane din
cadrul centrelor de tineret. Acordul a fost semnat la
data de 19.12.2017. La fel cooperarea cu UNICEF a
continuat în baza planului de acțiuni pentru perioada
anilor 2016-2017.
Consiliul Europei
Expertul titular a asigurat reprezentarea Republicii
Moldova la reuniunile simultane ale Comitetului
Director pentru Tineret (CDEJ) și Consiliului Mixt
pentru Tineret (CMJ) ale Consiliului Europei (CoE)

.gov.md/cont
ent/forumuldemocratieeuropeanarepublicamoldova
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susțin politicile de tineret și
sport (Consiliul Europei,
Comisia
Europeană,
Organizația
Națiunilor
Unite, Comunitatea Statelor
Independente,
GUAM,
Inițiativa
Central
Europeană, Grupul de la
Visegrad etc.)

care au avut loc în perioada 27-29 martie 2017, la
Budapesta, precum și participarea la aceleași reuniuni
care au avut loc la Strasbourg în perioada 16-18
octombrie 2017.
La fel, în perioada 7-9 iunie 2017, la Budapesta a fost
asigurată participarea expertului titular la ședința
Comitetului de Programare pentru Tineret.
În perioada 13-15 noiembrie 2017, la Zagreb a avut loc
seminarul Shaping european youth policies in theory
and practice, la care a participat expertul titular al RM
la Consiliul Europei. Seminarul a fost organizat de
către Youth Partnership platforma de cooperare dintre
CoE și UE.
Uniunea Europeană
Ministerul Tineretului și Sportului a asigurat
participarea precum și a prezentat situația curentă și
perspectivele de cooperare cu UE, în cadrul celei de-a
doua ședințe a Sub-comitetului nr.4 ,,Știință și
tehnologii, societate informațională, politici în
domeniul audio-vizualului, educație, instruire și
tineret, cultură, sport și educație fizică”, care a avut loc
la data de 3 mai 2017, la Chișinău.
La data de 23 mai 2017, la Chișinău, a avut loc
reuniunile Comisiei pentru integrare economică,
aproximare juridică și convergență cu politicile UE și
Comisiei pentru securitate energetică din cadrul
Adunării Parlamentare Euronest. În cadrul reuniunilor
a fost prezentat de către minister Cadrul de politici și
măsuri de dezvoltare a oportunităților economice
pentru tineri precum și a fost facilitat procesul de
implicare și prezentare a situației și inițiativei A.O.
pentru copii și tineret ,,Făclia” cu privire la Drepturile
socio-economice ale tinerilor și munca decentă.
A fost asigurată participarea ministerului la Reuniunea
a 17-a a Plaformei IV a Parteneriatului Estic ,,Contacte

sportuluipavel-ianetparticipat-lacel-de-altreileaforum-de

Interumane” care a avut loc la Bruxelles la data de 6
iunie 2017.
În perioada 22-23 iunie 2017, Viceministrul
Tineretului şi Sportului, în baza invitaţei Ministerului
Educației Naționale al Republicii Polone a participat la
Varșovia la cel de-al 3-lea Forum de Tineret al
Parteneriatului Estic. În cadrul forumului a fost
prezentată situația privind politica de tineret din
Republica Moldova în relaționare cu politicile UE în
domeniu. La eveniment au luat parte cca 300 de
participanți atît din țările Uniunii Europene cît și țările
Parteneriatului Estic, Republica Moldova fiind
reprezentată în cadrul forumului de cca 15 delegați din
cadrul diferitor organizații de tineret, instituțiii de
lucru cu tinerii și autorități publice.
În perioada 22-23 februarie, la Varșovia, a avut loc
Seminarul privind tinerii și drepturile omului, în
perioada președenției Republicii Polone în cadrul
Grupului de la Vișegrad. Evenimentul a acoperit și
dimensiunea mesajului împotriva urii al Campaniei
CoE (NHS), delegația Republicii Moldova prezentă la
activitate a fost formată din 5 persoane (2 minister, 3
ONG).
GUAM
În perioada 27-28 februarie 2017, la Kiev (Ucraina), a
avut loc prima reuniune a Grupului de Lucru în
domeniul Tineretului și Sportului din cadrul
Organizației pentru Democrație și Dezvoltare
Economică. Ministerului Tineretului și Sportului a fost
reprezentant în cadrul reuniunii de către angajații
misiunii diplomatice a Republicii Moldova în Ucraina,
care au prezentat poziția RM asupra documentelor
propuse spre adoptare în cadrul reuniunii.
CSI

În relația cu această structură internațională se asigură
comunicarea și prezentarea pozițiilor pe diferite
documente de lucru în domeniul de tineret, atît prin
canale oficiale cît și poșta electronica.

42

59.

Promovarea mobilităţii şi a
schimbului de tineret prin
extinderea
participării
Republicii Moldova în
cadrul programelor Uniunii
Europene „Erasmus Plus” și
,,Eastern Partnership”
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65.

Implicarea prestatorilor de
servicii prietenoase tinerilor
în procesul de elaborare,
monitorizare şi evaluare a

În cadrul cooperării cu Organizaţia pentru Cooperare
şi Dezvoltare Economică (OECD) este în proces de
implementare ultima fază a proiectului „Youth
inclusion” finanțat de Uniunea Europeană. Totalurile
proiectului vor fi realizate în prima parte a anului
2018.
2015-2020
În perioada 17-19 noiembrie 2017, Consiliul Naţional
al Tineretului din Moldova a desfăşurat, cu susținerea
ministerului, Conferința Națională a Organizațiilor de
Tineret, la care au participat peste 40 reprezentanţi a
organizaţiilor de tineret din Republica Moldova. În
cadrul Conferinţei, Erasmus+ Youth Info Centru in
Moldova a prezentat oportunităţile programului
Erasmus+: Youth in Action. Astfel, reprezentanţii
organizaţiilor de tineret au aflat despre Acţiunile Cheie
1 (Youth Exchange, Volunteer Project şi Mobility of
youth workers) şi Acţiunea Cheie 2 (Capacity Building
in field of Youth) şi posibilitatea implicării ONGurilor din Moldova în astfel de proiecte.
În perioada 24-26 noiembrie 2017 Erasmus+ Youth.
Info Centru în Moldova în comun cu A.O. ”MilleniuM
Training and Development Institute” au organizat
Training Course-ul for newcomers in Erasmus+ Youth
"Welcome". La training au participat organizațiile de
tineret din Bălți, Cimișlia și Chișinău, care au aflat
despre programul Erasmus+ şi cum se pot implica în
proiecte Erasmus+: Youth in Action.
Pe parcursul În cadrul Programului de Granturi a fost implementat
implementării proiectul ,,Consolidarea sectorului de servicii
prietenoase tinerilor din Republica Moldova III” de
către A.O. „Centrul de Resurse pentru Tineret

Ministerul
Educației,
Culturii și
Cercetării

Ministerul
Educației,
Culturii și
Cercetării

politicilor
publice
vizează tinerii

ce
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66.

Desfăşurarea
forumurilor 2015-2020
anuale ale prestatorilor de
servicii prietenoase tinerilor
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68.

Facilitarea schimburilor de 2015-2020
experienţe în cadrul reţelei
naţionale a prestatorilor de
servicii prietenoase tinerilor
şi la nivel internaţional
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69.

Acreditarea prestatorilor de 2015-2020
servicii prietenoase tinerilor

DACIA”, au fost realizate vizite de studiu, la care
centrele regionale, au planificat și realizat un schimb
de experiență și preluarea de bune practici, la care au
participat angajații și beneficiarii centrelor, în număr
total per vizită au fost 20 de persoane. În cadrul
vizitelor de studii s-au realizat discuții cu autoritățile
publice locale, unde s-au planificat acțiuni comune
dintre comunități, regiuni.
Forumul anual al prestatorilor de servicii prietenoase
tinerilor urma să fie desfășurat de către A.O. „Centrul
de Resurse pentru Tineret DACIA”, beneficiar al
Programului de Granturi 2017, în contextul
implementării proiectului „Consolidarea sectorului de
servicii prietenoase tinerilor din Republica Moldova
III”. Implementatorul proiectului nu a reușit să
realizeze această acțiune, motiv pentru care a solicitat
prelungirea perioadei de realizare a proiectului în anul
2018.
Schimburile de experienţe în cadrul reţelei naţionale a
prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor au fost
facilitate prin intermediul realizării proiectului de către
A.O. „Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA”,
beneficiar al Programului de Granturi 2017, în
contextul implementării proiectului „Consolidarea
sectorului de servicii prietenoase tinerilor din
Republica Moldova III”. Schimburile de experienţe în
cadrul reţelei naţionale a prestatorilor de servicii
prietenoase tinerilor, au fost organizate în luna
decembrie, cu implicarea a 10 centre regionale de
tineret.
La fel, a fost susținută desfășurarea trainingului cu
tematica ,,Promovarea online a serviciilor prietenoase
tinerilor prin intermediul spoturilor video” (13-15
octombrie 2017).
În cadrul legii nr.215 din 29.07.2016 cu privire la
tineret este stabilit că acreditarea serviciilor de tineret
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71.

Extinderea
serviciilor 2016-2020
prietenoase tinerilor în toate
centrele raionale

va fi realizată de Agenția Națională pentru Dezvoltarea
Programelor şi Activității de Tineret.
Proiectul de Hotărîre de Guvern privind crearea
Agenției a fost elaborat și consultat cu Centrul de
Implementare a Reformelor, iar după definitivare în
primul trimestru al anului 2018 urmează a fi expediat
spre avizare instituțiilor interesate iar ulterior
Guvernului spre examinare și aprobare.
În contextul inițierii procesului de reforma a APC,
creare a unei noi entități în domeniul de tineret a
necesitat o scurtă amînare.
Programul de Dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru
anii 2017-2022 a fost aprobat prin Ordinul ministrului
tineretului și sportului nr. 65t din 06.04.2017 (PDCT
2022). A fost lansată public invitația către APL de
nivelul II să acceseze suportul și să se înscrie în cadrul
programului. În cadrul programului, ministerul va
organiza și desfășura activități de dezvoltare
profesională pe trei nivele (specialiștii în lucru cu
tinerii, managerii centrelor de tineret și funcționarii
publici din cadrul autorităților APL responsabili de
domeniul tineret). A doua componentă a programului
reprezintă acordarea suportului sub formă de
echipament IT și mobilier pentru dotarea Centrelor de
Tineret. Totodată, în cadrul programului va fi oferit
suport financiar în valoare de pînă la 100 mii lei pentru
lansarea
și
dezvoltarea
programelor
raionale/municipale de granturi pentru finanțarea prin
concurs a inițiativelor/proiectelor de tineret ale
organizațiilor de tineret și grupurilor de inițiativă ale
tinerilor.
Programul este elaborat astfel încît de suport să poată
beneficia toate unitățile administrativ teritoriale din
Republica Moldova în care autoritățile APL de nivelul
doi sunt interesate și își asumă angajamentul de a
dezvolta și a extinde acoperirea teritorială a serviciilor

Culturii și
Cercetării

Ministerul
Educației,
Culturii și
Cercetării,
autorităţile
administraţiei
publice locale
de nivelul
întîi şi al
doilea
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73.

Elaborarea unui suport 2016-2017
metodologic
pentru
prestarea
serviciilor
outreach
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74.

Sprijinirea/ghidarea
2015-2020
organizațiilor de tineret și a
centrelor de resurse pentru
tineri
în
organizarea
activităților de educație
interculturală

pentru tineri.
La data de 14 noiembrie 2017 au fost semnate
Acordurile de parteneriat între MECC și primele 9
Consilii Raionale privind dezvoltarea centrelor de
tineret.
Este de menționat faptul, că în procesul de lansare a
Programului de dezvoltare a Centrelor de Tineret
pentru anii 2017-2022 a fost stabilit și un parteneriat
pentru o perioada de șase ani cu Fondul Națiunilor
Unite
pentru
Populație
(UNFPA)
privind
implementarea componentei întîi a programului legată
de dezvoltarea profesională a resurselor umane din
cadrul centrelor de tineret.
Prin intermediul Programului de Granturi 2017, a fost
acordat suport pentru implementarea proiectului
,,Consolidarea sectorului de servicii prietenoase
tinerilor din Republica Moldova III” inițiat de A.O.
,,Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA”, prin
intermediul căruia prestatorii de servicii prietenoase
tinerilor au avut posibilitatea să piloteze proiectele
standardelor serviciilor de tineret, inclusiv a serviciului
outreach, la fel au fost realizate o serie de schimburi de
experiență între prestatorii de servicii precum și
promovarea acestora către beneficiari etc..
În acest context, comunicăm că acreditarea, aplicarea,
monitorizarea și evaluarea serviciilor pentru tineri se
va realiza urmare a instituirii Agenţiei Naţionale
pentru Dezvoltarea Programelor şi Activității de
Tineret planificată pentru trimestrul I al anului 2018.
Ministerul a oferit suport prin intermediul Programului
de Granturi 2017 pentru organizațiile de tineret, în
scopul implementării proiectului „Tabără de Vară de
Jocuri Intelectuale”. În cadrul proiectului a fost
promovat
dialogul
intercultural,
curiozitatea
intelectuală și creativitatea în rândul tinerilor din
raioanele Republicii Moldova prin intermediul
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75.

Implementarea
unui 2017-2020
program de pregătire a
prestatorilor pentru inițierea
serviciilor outreach
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76.

Elaborarea şi aprobarea 2015-2017
standardelor minime de
calitate pentru serviciul
outreach

jocurilor intelectuale. La acest proiect au fost tineri
participanți și din România. Astfel, 50 de tineri, cu
distribuție echilibrată rurală/urbană și pe vârste au
participat la traininguri și workshopuri care au avut ca http://old.mts
scop dezvoltarea abilităților de analiză, gândire critică, .gov.md/ru/n
ode/4935
logică, imaginație și spirit de echipă.
Ministerul a fost susținut festivalul pentru solidaritate
interetnică „Ederlez” (07.05.2017). Evenimetul a avut
drept scop promovarea dialogului intercultural în
Moldova și familiarizarea cu minoritățile etnice. La
eveniment au participat circa 2000 de persoane.
Totodată, reprezentanții ministerului de resort și
reprezentanți ai organizațiilor de tineret au participat la
Forumul Tinerilor Minorităților Naționale, Etnice,
Religioase și Lingvistice din Republica Moldova, care
a avut loc la data de 21 februarie 2017. Evenimentul sa desfăşurat în formatul unei platforme de comunicare
şi interacţiune între reprezentanţi ai grupurilor
minoritare din Republica Moldova, oficiali,
reprezentanţi ai societăţii civile, parteneri de
dezvoltare, avînd scopul de a pune în discuţie
problemele ce ţin de drepturile minorităţilor, în special,
a tinerilor şi identificarea celor mai bune soluţii pentru
protejarea şi promovarea drepturilor lor.
Acțiunea nu a fost realizată, însă în acest context,
comunicăm că implementarea programului de
pregătire a prestatorilor pentru inițierea serviciilor
outreach se va realiza urmare a instituirii Agenţiei
Naţionale pentru Dezvoltarea Programelor şi
Activității de Tineret planificată pentru trimestrul I al
anului 2018.
Acțiunea nu a fost realizată, însă în acest context,
comunicăm că elaborarea şi aprobarea standardelor
minime de calitate pentru serviciul outreach se va
realiza urmare a instituirii Agenţiei Naţionale pentru
Dezvoltarea Programelor şi Activității de Tineret
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77.

Extinderea reţelei de tineri 2015-2020
educatori „De la egal la
egal”
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78.

54

79.
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80.

Editatarea
de
ghiduri 2015-2020
informative în scopul de a
promova modul de viață
sănătos în rîndul tinerilor
Asigurarea
campusurilor 2017-2020
studenţeşti cu puncte de
distribuire de materiale
informative în domeniul
sănătății tinerilor și cu
prezervative
Organizarea de campanii și 2015-2020
activități de informare cu
privire la modul sănătos de
viață al tinerilor

planificată pentru trimestrul I al anului 2018.
În scopul extinderii reţelei de tineri educatori „De la
egal la egal” a fost semnat contract de finanțare
proiectul „Participarea tinerilor prin tehnici de teatru
social și activități de la egal la egal în luarea deciziilor
privind sănătatea sexuală” cu Reţeaua de tineri
educatori „De la egal la egal”, care a fost beneficiar al
Programului de Granturi 2017. Realizarea proiectului a
avut ca scop creșterea nivelul de informare a tinerilor
în sănătatea sexual-reproductivă pentru a adopta un
comportament fără de riscuri, bazat pe decizii
responsabile și informate față de propria sănătate.
Astfel, cca. 6165 tineri din diferite localități ale țării au
fost informați și implicați în promovarea mesajelor
despre sănătatea sexuală și reproductivă și a
comportamentului responsabil. Au fost desfășurate
instruiri și au fost create 10 piese de teatru social, care
au abordat problemele de sănătatea reproductivă a
tinerilor, care au fost prezentate în cadrul Festivalului
Național de Teatru Social. La ora actuală în 15 raioane
din țară există grupuri de tineri educatori „De la egal la
egal”.
Acțiunea a fost realizată în anul 2016.

https://ypeer.
md/festivalul
-national-deteatru-social2017/
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Pe parcursul anului 2017, autoritatea publică centrală
de resort, alți parteneri de dezvoltare sau organizați de
tineret nu au asigurat campusurile studenţeşti cu
puncte de distribuire de materiale informative în
domeniul sănătății tinerilor și cu prezervative.
Pe parcursul anului 2017 au fost informați și implicați
tineri din cel puțin 20 școli, din diferite localități ale
țării, în scopul promovării mesajelor despre sănătatea
sexuală și reproductivă și a comportamentului
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81.

Realizarea de studii anuale 2015-2020
referitoare la nivelul de
acces
și
la
calitatea
serviciilor medicale oferite
tinerilor
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82.

Consolidarea capacităților Continuu
organizațiilor de tineret în
advocacy și monitorizarea
politicilor de sănătate pentru
tineri

58

83.

Informarea tinerilor privind 2015-2020
oportunitățile
de
antreprenoriat
existente
(naționale/internaționale)

responsabil. Acțiunea s-a realizat prin intermediul 2017/
proiectului „Participarea tinerilor prin tehnici de teatru
social și activități de la egal la egal în luarea deciziilor
privind sănătatea sexuală”, de către Reţeaua de tineri
educatori „De la egal la egal”, beneficiar al
Programului de Granturi 2017. Astfel, la data de 25
noiembrie a fost desfășurat Festivalul Național de
Teatru Social 2017 la care au participat 10 echipe de
tineri din diferite raioane ale țării.
Prin intermediul proiectului ,,Varnița - Capitala
Tineretului 2017” a fost organizat Campionatul
Internațional de Box, ediția II”, în cadrul căruia au
participat peste 150 pugiliști din Republica Moldova,
România, Ucraina. Printre principale obiective ale
activității, au fost: promovarea sportului, promovarea
modului sănătos de viață, consolidarea la nivel
regional a relațiilor prietenoase între sportivi.
Studiul a fost realizat în 2016.

Pe parcursul a mai multor ani, inclusiv anul 2017 a
fost oferit suport Reţelei de tineri educatori „De la egal
la egal”, beneficiar al Programului de Granturi 2017,
în scopul implementării proiectului la nivel național
privind sănătatea sexual-reproductivă. Astfel, Reţeaua
de tineri educatori „De la egal la egal” este una din
organizațiile de tineret care participă la implementarea
și monitorizarea politicilor de sănătate pentru tineri.
Pe parcursul anului 2017, Organizaţia de Dezvoltare a
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), instituţie
din domeniul de competenţă a Ministerului Economiei
și Infrastructurii, a informat circa 450 de tineri,
studenți la ciclul I de studii din cadrul instituțiilor de

https://ypeer.
md/festivalul
-national-deteatru-social2017/

www.odimm.
md
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84.

Desfăşurarea
anuală
forumului
național
tinerilor antreprenori

a 2015-2020
al

60

85.

Organizarea de programe de 2016-2020
mentorat pentru
tinerii
antreprenori

învățământ despre Programele de suport în Afaceri,
implementate de ODIMM, precum:
• Universitatea de Stat din Cahul ,,Bogdan Petriceicu
Hajdeu”;
• Școala Profesională Nr. 2 din Cahul;
• Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți;
• Comunitatea Varnița r-ul. Anenii-Noi ,,Capitala
tineretului”;
• Universitatea de Stat din Moldova;
• Universitatea Agrară din Republica Moldova;
• Universitatea de Studii Europene.
Forumul național al tinerilor antreprenori "Youth
Entrepreneurship in a Modern Society" a fost
desfășurat în perioada 21-22 noiembrie 2017, în
partenriat cu A.O. „Asociația Națională a Tinerilor
Manageri ANTiM”, beneficiar al Programului de
Granturi 2017. La forum au participat 200 tineri din
Republica Moldova, România, Ucraina, Italia, Georgia
și Armenia. Forumul a abordat mai multe aspecte și a
cuprins: 12 sesiuni de instruire și seminare
informative,
paneluri
paralele
și
discursuri
inspiraționale;
prezentarea
DCFTA
(relațiile
comerciale UE-Moldova) și șansa de interacțiune
pentru tinerii antreprenori din țările care au semnat
acest acord; informarea participanţilor despre
programelor și fondurilor europene care sprijină
antreprenoriatul în rândul tinerilor în diversele sale
forme; expoziția de afaceri care are drept scop
promovarea și împărtășirea produselor și serviciilor
naţionale şi internaţionale, oferirea unui spațiu de
întâlnire cu potențialii clienți, stabilirea cooperării și
extinderea afacerilor dincolo de frontierele naționale.
Pe parcursul anului 2017 au fost acordate 1590 de
consultații atât în oficiul ODIMM cât și în cadrul a 11
Incubatoare de Afaceri. În cadrul Programului
Național de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET)

Culturii și
Cercetării
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86.

Promovarea și informarea 2015-2020
tinerilor
privind
incubatoarele de afacere
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87.

Organizarea de conferințe, 2015-2020
instruiri, școli de vară
pentru tineri în scopul
dezvoltării
abilităților
antreprenoriale

au fost instruiți 718 tineri, inclusiv – 342 femei
(47.6%). Au fost organizate 29 cursuri de instruire în
17 localități, inclusiv Transnistria (Râbnița).
În cadrul celor 9 Incubatoare de Afaceri (Soroca,
Ștefan-Vodă, Leova, Rezina, Sângerei, Dubăsari,
Ceadâr-Lunga, Nisporeni, Cimișlia), membre RIAM,
activează 147 companii.
Pe parcursul perioadei de referință, prin intermediul
Centrului de Consultanță ODIMM, au beneficiat de
consultanță și informații legate de inițierea și
dezvoltarea afacerilor 1350 persoane interesate.
Serviciile de consultanță oferite s-au focusat pe nevoile
individuale ale solicitanților.
Pe parcursul anului 2017 au fost desfășurate o serie de
acțiuni de tineret în scopul dezvoltării abilităților
antreprenoriale:
• Forumul național al tinerilor antreprenori „Youth
Entrepreneurship in a Modern Society” desfășurat
în perioada 21-22 noiembrie 2017, în partenriat cu
A.O. „Asociația Națională a Tinerilor Manageri
ANTiM”, beneficiar al Programului de Granturi
2017. La forum au participat 200 tineri din
Republica Moldova, România, Ucraina, Italia,
Georgia și Armenia.
• Atelierul de lucru „Bariere determinate de vârstă în
executarea drepturilor de către copii, adolescenți și
tineri”, pentru circa 20 de persoane, reprezentanți ai
ministerelor și organizațiilor de resort, au fost
prezentate oportunitățile de suport pentru tineri în
lansarea și dezvoltarea afaceri;
• Masa rotundă „Relația dintre performanțele
sistemului de învățământ și cerințele pieței muncii”.
Evenimentul a fost organizat de Institutul
Internațional de Management IMI-NOVA;
• Conferința națională anuală „Mecanisme de
susținere și promovare a afacerilor tinerilor
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89.

Stimularea programelor de 2015-2020
cooperare transfrontalieră
pentru tineri
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90.

Organizarea cursurilor de 2015-2020
formare profesională pentru
tinerii înregistrați ca șomeri
la agențiile teritoriale pentru
ocuparea forței de muncă

antreprenori” organizate de Universitatea Agrară de
Stat din Moldova;
• Școlala de iarna JEAN MONNET DE STUDII
EUROPENE cu
genericul „Managementul
Inovațional al UE”.
În vederea susţinerii dezvoltării afacerilor durabile,
Organizaţia de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici şi
Mijlocii (ODIMM), implementează Programul-pilot
”Femei în Afaceri” a fost elaborat și aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 1064 din 16.09.2016.
Programul Pilot „Femei în Afaceri” încurajează
dezvoltarea antreprenorialului feminin inclusiv a
tinerelor antreprenoare, reieșind din necesităţile de
susţinere a femeilor în afaceri prin:
− Accesarea de fonduri;
− Oportunităţi educaţionale de obţinere a abilităţilor
antreprenoriale;
− Integrarea în reţelele de afaceri;
− Dezvoltarea afacerilor în creștere;
− Principiul salarizării egale;
− Echilibrarea
provocărilor
între
activităţile
profesionale – private și confruntarea prejudecăţilor.
Pe parcursul anului 2017, au absolvit cursuri gratuite
de formare profesională 2628 șomeri înregistrați la
agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă,
dintre care 1694 persoane cu vârsta de 16-29 ani
(64,4% din numărul total al beneficiarilor de cursuri).
Din totalul șomerilor tineri care au absolvit cursuri,
1493 persoane (88,1%) au fost antrenate la cursuri de
calificare, 171 persoane (10,1%) au absolvit cursuri de
recalificare, iar 30 persoane (1,8%) au urmat cursuri de
perfecționare.
În perioada de raportare au fost plasați în câmpul
muncii 1431 absolvenți ai cursurilor din rândul
șomerilor cu vârsta 16-29 ani, ceea ce reprezintă cca
84,5% din totalul tinerilor care au urmat cursuri de
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formare profesională.
În perioada august-decembrie 2017 cu suportul
Organizaţiei Internaţionale a Muncii, în cadrul
proiectului „Promovarea Ocupării Tinerilor”, s-a
pilotat Programul de formare profesională la locul de
muncă a şomerilor. Au fost instruiţi 65 de şomeri cu
vîrsta 18-35 ani la profesiile de bucătar şi cusător
(industria confecţiilor). Ca urmare, după absolvire au
fost plasaţi imediat în cîmpul muncii 58 de beneficiari,
ceilalţi 7 şomeri urmează a fi angajaţi pe parcursul
trimestrului I, a. 2018.
Autoritatea publică centrală de specialitate a susținut
financiar, prin intermediul Programului de Granturi
2017, următoarele 7 proiecte și inițiative, care au
scopul de a oferi servicii de ghidare în carieră precum
și de a dezvolta abilitățile antreprenoriale în rîndul
tinerilor, și anume:
- Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „Făclia”
a implementat proiectul „Participare incluzivă în
societate - Muncă Decentă pentru TINEri”. Urmare a
implementării proiectului, cca 10 000 de tineri şi cca
3 000 de reprezentanți ai actorilor socio-economici și
organizațiilor societății civile din Republica Moldova,
prin intermediul campaniilor și sesiunilor desfășurate,
au conștientizat rolul drepturilor socio-economice ale
tinerilor și munca decentă. Totodată, 340 de tineri au
fost abilitați social și economic prin dezvoltarea
competențelor
personale,
profesionale
și
antreprenoriale ale acestora. Au fost consolidate
capacitățile a 20 lucrători de tineret.
- A.O. Centrul de Informare și Susținere a Tinerilor
Economiști „CERTITUDINE” a implementat proiectul
„Fii antreprenor!”. Urmare a realizării proiectului au
fost sporite abilitățile și capacitățile antreprenoriale a
100 de copii/tineri ai migranților muncitori din zonele
rurale din nordul Republicii Moldova pentru crearea și
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administrarea micro-afacerilor durabile pentru crearea
locurilor de muncă și autoangajare, prin instruiri, vizite
de studiu la antreprenori cu experiență, schimb de
experiență cu tineri antreprenori.
- A.O. „EcoVisio”, beneficiar al Programului de
Granturi
2017,
a
implementat
proiectul
„Antreprenoriat Social – valorificarea oportunităților
de dezvoltare a business-ului în Moldova”. În cadrul
proiectului au fost implementate 10 idei de proiecte în
domeniul antreprenoriatului social prezentate de tineri
lideri de opinie din zonele defavorizate din Moldova.
În scopul promovării antreprenoriatului social, în luna
iunie, la Chișinău a fost desfășurat Forumul
Antreprenoriatului Social III, cu cca. 70 de
participanți.
- A.O. „Societatea Modernizată prin Aspectele
Reformelor Teritoriale (SMART)” a implementat
proiectul „Tinerii antreprenori – Un viitor prosper”.
Urmare a realizării proiectului au participat şi au fost
implicați direct 30 de tineri din 10 localităţi a
Raionului Ialoveni, care au fost instruiți în domeniul
antreprenorial.
- A.O. „Acceleratorul de inovaţii şi antreprenoriat
Dreamups” a implementat proiectul „Aplicarea
instruirii mixte în domeniul antreprenorial din
Republica Moldova”. Urmare a implementării
proiectului a fost creată o platformă educațională în
domeniul antreprenorial din Republica Moldova. Circa
420 de tineri au fost implicați în evenimente de
motivare, conectare și educare. Totodată, au fost
desfășurate 14 ore de mentorat cu speakeri
internaționali, 25 de beneficiari au fost ai platformei și
la 7 evenimente au participat speakeri internaționali.
- A.O. „Fundația pentru Dezvoltare din Republica
Moldova” a implementat proiectul „Dezvoltarea
modelelor de abilitare socioeconomică și implicare
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civică a tinerilor din colegii”. Astfel, 30 de tineri din
diferite colegii din țară au fost instruiți în cadrul
programului de instruire cu accent pe capacitarea
tinerilor drept multiplicatori în domeniul dezvoltării
personale și proiectării carierei
- A.O. Dezvoltare Durabilă „Mileniul III” a
implementat proiectul „Dorința & perseverența asigură succesul”. Prin urmare, 25 de tineri și tinere
din raionul Sîngerei, au fost instruiți în domeniul
antreprenorial. În trimestrul IV a avut loc Forumul
Economic al Tinerilor Antreprenori din raionul
Sîngerei, la care au participat 150 tineri activi, au fost
prezentate 7 practici de succes, selectați și premiați 25
antreprenori.
-A fost susținută desfășurarea concursului republican
,,Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor
mici și mijlocii pentru anul 2016”;
- În cadrul proiectului ,,Varniţa - Capitala Tineretului
2017” a fost organizată Școala de vara "Tînărul
Antreprenor", care a întrunit 33 tineri din următoarele
localităţi: Varnita, Speia, Basarabeasca, Bender.
La 24 mai 2017 s-a desfășurat a VII-a ediție a Forului
meseriilor/profesiilor în cadrul căruia a avut loc Târgul
locurilor de muncă pentru Tineret, eveniment organizat
la inițiativa Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei
de Muncă (ANOFM) sub egida Ministerului Muncii,
Protecției Sociale și Familiei, Ministerului Tineretului
și Sportului și Ministerului Educației.
La Târg au participat 48 angajatori din diverse ramuri
de activitate cu peste 1700 oferte de muncă vacante din
diverse domenii de activitate: specialiști în domeniul
tehnologiilor informaţionale (operatori la PC,
programatori), contabili, medici, ingineri, manageri,
asamblori, tehnicieni, agenţi vânzări, cusători,
bucătari, etc.
16 instituţii de învăţământ profesional tehnic și 4
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centre de ghidare în carieră din cadrul universităților
au prezentat vizitatorilor ofertele educaționale. Deşi
evenimentul a fost dedicat îndeosebi tinerilor, acesta a
atras circa 1200 persoane de toate vârstele, interesate
să-şi găsească un job, precum și să se informeze despre
oportunitățile oferite de instituțiile de învățământ de
diferite nivele.
Peste 940 de persoane au discutat direct cu angajatorii
solicitând informaţii despre locurile de muncă vacante.
Din ei, 148 candidați au fost selectați pentru un
eventual interviu de angajare.
În perioada 24-31 mai s-a desfăşurat cea de-a XII
ediție a Târgului on-line al locurilor de muncă cu
genericul „Locuri de muncă pentru Tineret”, organizat
de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de
Muncă (ANOFM) în comun cu structurile sale
teritoriale. La această ediție au participat 172 de
companii din 28 zone ale țării din diverse domenii,
care au promovat circa 3400 oportunități de angajare.
Evenimentul a fost adresat tinerilor talentați interesați
de oportunități de carieră, absolvenților, celor care au
experiență, dar și celor care își caută primul lor job,
astfel aceștia având posibilitatea să cunoască
solicitările actuale pe piața muncii.
Timp de 8 zile, platforma www.e-angajare.md a oferit
posibilitate persoanelor aflate în căutarea unui loc de
muncă, inclusiv tinerilor sau absolvenților, care nu au
experiență de muncă, să cunoască solicitările actuale
ale angajatorilor și să aplice CV-ul pentru un loc de
muncă.
În perioada 24-31 mai 2017 platforma www.eangajare.md a fost accesată de cca 2200 ori de către
1673 utilizatori unici din 22 țări ale lumii, printre care
se numără: Republica Moldova (94,6% accesări),
România, China, Germania, Marea Britanie, Franţa,
SUA, Italia, Ucraina, Belarus etc. Posturile vacante

pentru care au aplicat persoanele în căutarea unui loc
de muncă s-au referit la: operatori cablaje auto,
conducători auto, manageri în diferite domenii (în
activitatea comercială, în transport, achiziții), diverși
operatori (facturare, la telecomunicații, suport tehnic),
etc.
Pe parcursul anului 2017 AOFM au organizat în total
66 tîrguri şi mini-tîrguri ale locurilor de muncă,
inclusiv pentru tineri la care au participat 727 de
angajatori care au avut disponibile 12746 locuri de
muncă vacante. La evenimentele organizate au
participat peste 12000 de persoane aflate în căutarea
unui loc de muncă. În rezultatul tîrgurilor au fost
angajate 1880 de persoane.
Acțiunea a fost realizată în 2016.
În scopul adoptării politicilor de stimulare a angajării
tinerilor absolvenți în cîmpul muncii a fost aprobată
Hotărîrea Guvernului nr.1473 din 30.12.2016 cu
privire la aprobarea Strategiei naţionale privind
ocuparea forţei de muncă pentru anii 2017–2021.
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94.

Elaborarea mecanismului de 2015-2020
monitorizare a traseismului
profesional al tinerilor

Pe parcursul anului 2017, autoritatea publică centrală
de resort, alți parteneri de dezvoltare sau organizați de
tineret nu au elaborat mecanismul de monitorizare a
traseismului profesional al tinerilor.
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parteneriatelor 2015-2020
dintre
universități,
companii, organizații de
tineret în scopul organizării

Pe parcursul anului a fost acordat suport financiar prin
intermediul Programului de Granturi 2017 pentru
implementarea proiectului „Dezvoltarea oportunităților
economice
pentru
tineri
prin
intermediul
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101.

Realizarea
unui
studiu 2015-2017
naţional privind ponderea
tinerilor
angajaţi
care
anterior au beneficiat de
internshipuri

internshipurilor” de către A.O. „Alianța Studenților din
Moldova”. Prin intermediul acestui proiect au fost
stabilite parteneriate dintre universități, companii,
organizații de tineret în scopul mediatizării
oportunităților de internship.
În cadrul implementării proiectului „Dezvoltarea
oportunităților economice pentru tineri prin
intermediul internshipurilor” de către A.O. „Alianța
Studenților din Moldova”, care a avut ca scop
stabilirea de parteneriate dintre universități, companii,
organizații de tineret în scopul mediatizării
oportunităților de internship, s-a ținut cont și de
principiul asigurării informării inclusiv a tinerilor cu
oportunități reduse.
Autoritatea publică centrală de specialitate a susținut
financiar implementarea proiectelor care au avut ca
scop desfășurarea campaniilor de informare privind
oportunitățile de internship. Astfel, în cooperare cu
A.O. „Alianța Studenților din Moldova”, beneficiar al
Programului de Granturi 2017, a fost implementat
proiectul „Dezvoltarea oportunităților economice
pentru tineri prin intermediul internship-urilor”.
Conform
obiectivelor
proiectului,
A.O.
implementatoare a obținut statutul de co-administrator
a platformei http://www.stagii.gov.md/ în scopul
dezvoltării acesteia și mediatizării on-line a
oportunităților de internship.
Pe parcursul anului a fost acordat suport financiar prin
intermediul Programului de Granturi 2017 pentru
implementarea proiectului „Dezvoltarea oportunităților
economice
pentru
tineri
prin
intermediul
internshipurilor” de către A.O. „Alianța Studenților din
Moldova”. Prin intermediul acestui proiect au fost
elaborate 2 studii, care vor fi publicate la începutul
anului 2018 și anume: ,,Experiența internațională
privind desfășurarea internship-urilor” și ,,Procentul de
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tineri angajați care au beneficiat de internship-uri”.
Fiecare studiu prevede o serie de recomandări, inclusiv
în ceea ce privește ajustarea cadrul normativ precum și
conceptul de aplicare a programelor de internship în
Republica Moldova.
Pe parcursul anului a fost acordat suport financiar prin
intermediul Programului de Granturi 2017 pentru
implementarea proiectului „Dezvoltarea oportunităților
economice
pentru
tineri
prin
intermediul
internshipurilor” de către A.O. „Alianța Studenților din
Moldova”. Prin intermediul acestui proiect a fost
Ghidul metodologic ”Privilegiile experienței de
internship la angajarea în câmpul muncii”, care va fi
publicat la începutul anului 2018.
În colaborare cu A.O. “Consiliul Național al
Tineretului din Moldova” a fost organizată Şcoala de
vară a organizaţiilor de tineret, în perioada 23-25 iulie
2017, or. Vadul lui Vodă, mun. Chişinău, la care au
participat 45 delegați ai organizațiilor de tineret. De
asemenea a fost organizată Conferința Națională a
Organizațiilor de Tineret în perioada 17 - 19 noiembrie
2017, în or. Vadul lui Vodă, cu participarea a peste 60
de organizații de tineret din întreaga țară, în cadrul
cărora au fost desfășurate sesiuni privind dezvoltarea
capacităților și serviciilor de auto-finanțare a
organizațiilor de tineret.
Prin intermediul Programului de Granturi pentru anul
2017, Ministerul a promovat participarea Autorităţilor
Publice Locale prin contribuţie financiară pentru
susţinerea activităţilor organizațiilor de tineret.
În cadrul Programului de granturi asociațiile obștești
care au depus dosarele pentru finanțare, trebuia să
prezinte dovada contribuției altor parteneri, în
proporție de 20% din suma proiectului. Astfel,
organizațiile aplicante au fost încurajate să încheie
parteneriate
cu
autoritățile
publice
pentru
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Promovarea experiențelor 2015-2020
pozitive
din
sectorul
asociativ de tineret

implementarea proiectelor.
A fost creată rețeaua de persoane-resursă în politici de
tineret suportului pentru ministerul de resort. Membrii
acestei rețele sunt implicați continuu în procesele de
elaborare a studiilor și analizelor în domeniul de
tineret.
Informarea organizațiilor de tineret referitor la
oportunitățile de accesare a fondurilor europene se
realizează prin intermediul platformelor web ca:
Platforma SALTO – www.salto-youth.net, site-ul
Fundației Europene de Tineret a Consiliului Europei https://fej.coe.int,
platforma
națională
–
www.civic.md, etc.
Totodată, în cadrul Forumului național al tinerilor
antreprenori "Youth Entrepreneurship in a Modern
Society" care a fost desfășurat în perioada 21-22
noiembrie 2017, la care au participat 200 tineri din
Republica Moldova, România, Ucraina, Italia, Georgia
și Armenia au fost informați și instruiți privind
accesarea fondurilor europene.
Pentru promovarea experiențelor pozitive au fost
folosite numeroase resurse oferite de rețele sociale de
genul Facebook.com, pe site-ul web al Ministerului și
pe platformele on-line naționale și internaționale.
Promovarea reușitelor creează modele pozitive de
dezvoltare organizațională pentru ONG-urile de
tineret, astfel diseminarea bunelor practici are efectul
scontat.
Autoritatea publică centrală de specialitate a susținut
financiar implementarea proiectelor care au scopul de
a promova experiențele pozitive din sectorul asociativ
de tineret, printre care putem nominaliza:
- A.O. „Clubul Moldovenesc de Jocuri Intelectuale”,
beneficiar al Programului de Granturi 2017, a
implementat proiectul „Tabără de Vară de Jocuri
Intelectuale”, care a avut ca scop promovarea
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dialogului intercultural, curiozității intelectuale și
creativității printre tinerii din toate raioanele țării și
România prin intermediul jocurilor intelectuale. Astfel,
50 de tineri, cu distribuție echilibrată rurală/urbană și
pe vârste au participat la traininguri și workshopuri
care au avut ca scop dezvoltarea abilităților de analiză,
gândire critică, logică, imaginație și spirit de echipă.
- A.O. „Coaliția Nediscriminare”, beneficiar al
Programului de Granturi 2017, a implementat proiectul
„Protecția și incluziunea socială a tinerilor în mediul
școlar”, care a avut ca scop promovarea incluziunii
sociale a tinerilor în mediile școlare și de muncă, și
protecția
lor
contra
fenomenului
de
bullying/cyberbullying, hate speech și crime, precum
și protecția contra discriminării lor. Astfel, a fost
elaborat materialul informativ privind bullying-ul,
cyberbullying, hate speech/crime și discriminarea în
300 exemplare, material accesibil și în format
electronic. Au fost organizate 3 conferințe tematice cu
cel puțin 50 tineri participanți.
- A.O. „Ograda Noastră”, beneficiar al Programului de
Granturi 2017, a implementat proiectul „IntegrACT tineri diverși pentru o societate unitară”, care are ca
scop facilitarea participării tinerilor ce aparțin diferitor
grupuri etnice din Republica Moldova în vederea unei
incluziuni ce conduce la o societate mai consolidată și
mai unitară. Prin urmare, a fost promovat spiritul de
participare civică, cooperare și voluntariat în rândul a
100 tineri majoritatea fiind reprezentanți a 5 minorități
naționale din 9 localități din Republica Moldova.
Totodată, a fost dezvoltat cadrul de politici de nivel
local care impulsionează spiritul de activism și
participare în rândurile tinerilor din diverse medii
etnice. Respectiv, în 9 localități ale Republicii
Moldova au fost elaborate și propuse spre aprobare
APL-urilor planurile de acțiuni locale pentru
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dezvoltare sectorului tineret.
- A.O. Centrul de inițiative ale tinerilor „Feed-Back”,
beneficiar al Programului de Granturi 2017, a
implementat proiectul „Promovarea și autorealizarea
tinerilor în societate”. Astfel, 25 de tineri din zona de
sud a Republicii Moldova au fost instruiți în vederea
dezvoltării capacităţilor privind managementul
proiectelor; alți 20 de tineri au fost instruiți în
domeniul managementului financiar al inițiativelor
sociale. Beneficiarii instruirilor au desfășurat acțiuni
de follow up, au lansat și implementat 3 inițiative
sociale în comunitățile din care provin.
- A fost susținută desfăşurarea Festivalul Internaţional
de Film Documentar CRONOGRAF, în mun.
Chişinău, în perioada 26-31 mai 2017, în cadrul căruia
au fost proiectate filme şi s-a acordat un premiu în
valoare de 10 000 lei la secţiunea „Un LIKE pentru
documentar”.
- A fost susținută desfăşurarea concursului Naţional
Cel mai Bun Elev Inovator „GENIUS”, în cadrul
căruia s-a acordat un premiu în valoare de 2000 lei
pentru cea mai inovativă idee la secţiunea IT.
- A fost susţinută desfăşurarea Galei Premiilor Uniunii
Scriitorilor din Moldova prin acordarea a 2 premii
pentru debut (tineret).
- A fost susţinută organizarea concursului national
,,Ecologia în versuri, proză şi culori”, în cadrul căruia
Ministerul a acordat 9 premii.
- A fost susţinută desfăşurarea Festivalului
Internaţional ,,Ştefan cel Mare şi Sfânt”, ediţia a IV-a
şi a Festivalului Internaţional de Folclor Comori
Bucovinene ,,Cântă cucu-n Bucovina”.
- A fost susținută organizarea Festivalului tînărului
meșteșugar, ediția II, la Chișinău, în perioada 21-22
mai 2017. La eveniment au participat circa 50 tineri
meșteșugari din mun. Chișinău, care au avut
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109.

Organizarea anuală a unui 2015-2020
tîrg al ONG-urilor de tineret
la nivel național și local

posibilitatea de a își promova și vinde produsele handmade. De asemenea, în cadrul evenimentului, au fost
promovate tinerele talente artistice.
- A fost susținut festivalul pentru solidaritate
interetnică „Ederlez” (07.05.2017). Evenimetul a avut
drept scop promovarea dialogului intercultural în
Moldova și familiarizarea cu minoritățile etnice. La
eveniment au participat circa 2000 de persoane.
- A fost susținut Festivalul Național de muzică corală
„Hora Primăverii” (29.05.2017), în cadrul căruia a fost
oferit Premiul Ministerului Tineretului și Sportului la
categoria „Cel mai bun cor de tineret”.
- A fost susținută Expoziția-concurs de artă plastică
„Noi: Tineretul creator” (09.02.2017), marele premiu
fiind acordat de către Ministerul Tineretului și
Sportului.
- Prin intermediul proiectului ,,Varnița - Capitala
Tineretului 2017” a fost susținută desfășurarea a 3
vizite de studiu a tinerilor din Varnița la tinerii din or.
Ștefan-Vodă, or. Florești, or. Cahul. Aceste vizite au
avut ca scop consolidarea relațiilor între membrii
Youth Bank și membrii Consiliilor Locale/Raionale de
Tineret, precum și schimbul de bune practici dintre
părți.
A fost susținută desfășurarea Festivalului Tineretului
privind marcarea Zilei Internaționale a Tineretului. La
eveniment au participat peste 3 000 de tineri.
Festivalul dat este unul din cele mai mari evenimente
din țară organizat pentru tineret, cu participarea
reprezentanților din mai multe regiuni ale țării, a
tinerilor din diferite categorii sociale, inclusiv și cei cu
oportunități reduse, cu implicarea persoanelor publice
și a organizațiilor internaționale. În cadrul festivalului
au fost organizate tîrguri, inclusiv târg al ONG-urilor,
și workshop-uri ce au avut drept scop informarea
tinerilor asupra oportunităților în domeniul educației,

http://youth.
md/youthmd-sifestivalultineretului2017/
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Instruirea reprezentanţilor 2015-2020
ONG-urilor de tineret în
domeniul
dezvoltării
organizaționale
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111.

Program de granturi de 2015-2020
susținere a organizațiilor de
tineret
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115.

Instituirea programului de 2016-2020
instruire în domeniul de
tineret

angajării în cîmpul muncii, voluntariatului etc.
Instruirile reprezentanţilor ONG-urilor de tineret în
domeniul dezvoltării organizaționale au fost susținute
prin intermediul proiectului „Capacitarea organizațiilor
de tineret prin programe și intervenții instituționale”,
implementator A.O. „Consiliul Național al Tinerilor
din Moldova”, beneficiar al Programului de Granturi
2017. În cadrul Școlii de Vară a Organizațiilor de
Tineret, ediția a III-a, au participat 45 de tineri (1-2 din
fiecare raion, 2-3 mun. Bălți, 4-5 mun. Chișinău)
reprezentativi
pentru
sector,
din
rândurile
organizațiilor de tineret, a grupurilor de inițiativă etc..
Totodată, în luna noiembrie a fost desfășurată
desfășurată Conferința Națională a Organizațiilor de
Tineret (CNOT), cu participarea a peste 60 delegați de
la ONG-uri de tineret din țară, în cadrul căreia au avut
loc mai multe module de instruire și paneluri de
discuție privind dezvoltarea organizațională.
La Programul de granturi 2017 au fost depuse 61 de
dosare, dintre care au fost selectate 28 de organizaţii
care au implementat proiectele pe parcursul anului
2017.
În perioada 25 iunie – 1 iulie, 16-22 august şi 6-12
octombrie în cadrul proiectului „Promovarea educaţiei
non-formale de calitate în domeniul tineretului”
finanțat prin intermediul Programului de Granturi și
implementat de către A.O. Institutul de Instruire în
Dezvoltare „MilleniuM” au fost desfăşurate 9 module
de instruire privind educația nonformală. Astfel, 20
tineri au fost instruiți în calitate de formatori-prestatori
de servicii de educaţie non-formală în domeniul
tineret, conform Setului European de Competenţe a
Formatorilor. În cadrul proiectului specialiștii de
tineret au desfăşurat 6 ateliere practice de lucru cu 96
tineri în mai multe localităţi din republică: s. Rădoaia,
r. Sîngerei; or. Cahul; or. Strășeni; or. Soroca; mun.
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Desfăşurarea
forumului 2015-2020
național al lucrătorului de
tineret
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118.

Elaborarea şi implementarea 2015-2020
unui program de mobilitate
a lucrătorului de tineret

Chișinău și mun. Bălți.
Forumul național al lucrătorului de tineret nu a fost
desfășurat în anul 2017. Totodată, în perioada lunilor
iulie-august 2017 au fost desfășurate în 23 raioane
ședințe comune privind coordonarea acțiunilor comune
pentru implementarea Programului de Dezvoltare a
Centrelor de Tineret la care au participat lucrătorii de
tineret din UAT respective. În cadrul întrunirilor a fost:
- evaluată situația actuală din UAT privind
serviciile pentru tineri existente, rata de
acoperire a acestora și formulate recomandări
în corelare cu prioritățile la nivel național;
- evaluate capacitățile instituționale în cadrul
UAT pentru atingerea indicatorile setați în
cadrul PDCT 2022;
- colectate recomandărilor specifice UAT în
vederea armonizării planului național de acțiuni
privind implementarea PDCT 2022.
Respectiv, în urma realizării evaluării, în anul 2018 va
fi organizat forumul în baza constatărilor, tendințelor
și necesităților de dezvoltare a lucrătorilor de tineret.
În colaborare cu A.O. “DACIA”, pe parcursul
implementării proiectului finanțat în cadrul
Programului de Granturi, au fost asigurate vizite ale
lucrătorilor de tineret în cadrul cărora s-a asigurat
schimbul de informaţii şi experienţă dintre angajații
instituțiilor prestatoare de servicii tinerilor.
Totodată, Ministerul a acordat sprijin financiar A.O.
„Asociația Tinerilor Artiști Oberliht”, beneficiar al
Programului de Granturi 2017, care a implementat
proiectul „Edu-Art (educaţie artistică non-formală
pentru o generaţie de tineri implicați social şi integrați
din punct de vedere profesional)”. Conform
planificării, 100 de tineri au fost informaţi despre
mobilităţi de tineret şi 10% din acești tineri vor
beneficia de programe de mobilitate artistică, în cadrul
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119.

Desfăşurarea unor programe 2015-2020
de formare continuă a
lucrătorului de tineret

cărora se vor familiariza cu arta şi practicile artistice
contemporane.
A fost susținut evenimentul ,,Travel Summer
University 2017-Make your moments live forever” ce
s-a desfășurat în perioada 20 iulie-2 august 2017.
Acest eveniment internațional a durat 14 zile și a fost
organizat de tineri pentru tineri. Acest proiect a oferit
posibilitatea studenților din Europa să descopere o
multitudine de culturi și tradiții ale țării gazdă. Scopul
evenimentului a fost: promovarea imaginii favorabile a
țării și intensificarea comunicării, facilitarea mobilității
studenților. Participanți au fost 30 de studenți și tineri
din țările europene și 20 membri și voluntari AEGEE
din Republica Moldova.
A fost susținută desfășurarea festivalului ,,Student
Fest”. În cadrul evenimentului au fost promovate
aspectele specifice vieții de student și a fost evidențiată
importanța acestei perioade a vieții pentru formarea
viitoarei generații. Totodată, în cadrul acestui
eveniment au fost prezentate oportunitățile referitoare
la programele de mobilitate pentru studenți.
În perioada 25 iunie – 1 iulie, 16-22 august şi 6-12 http://www.m Ministerul
octombrie în cadrul proiectului „Promovarea educaţiei illenium.md/ Educației,
non-formale de calitate în domeniul tineretului”
Culturii și
finanțat prin intermediul Programului de Granturi și
Cercetării
implementat de către A.O. Institutul de Instruire în
Dezvoltare „MilleniuM” au fost desfăşurate 9 module
de instruire privind educația nonformală. Astfel, 20
tineri au fost instruiți în calitate de formatori-prestatori
de servicii de educaţie non-formală în domeniul
tineret, conform Setului European de Competenţe a
Formatorilor. Totodată, pe parcursul anului 2017, au
fost desfășurate acțiuni cu rolul de a consolida Clubul
Formatorilor în calitate de platformă de schimb de
experienţă şi practică a metodelor inovative în educaţia
non-formală, între 50 formatori-prestatori de servicii
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Analiza cadrului normativ 2015-2020
intersectorial și elaborarea
de recomandări ce vizează
tinerii
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Includerea componentei de 2015-2020
tineret în toate politicile
publice intersectoriale

88

123.

Traininguri de instruire a 2015-2020
angajaților
Ministerului
Tineretului şi Sportului
privind analiza politicilor
intersectoriale prin prisma
necesităților tinerilor
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124.

Asigurarea
participării 2015-2020
tinerilor/organizațiilor
de
tineret
în
elaborarea
politicilor
publice

de educaţie non-formală în domeniul tineret.
Autoritatea publică centrală de resort a înaintat
recomandări în procesul de elaborare și ajustare a
cadrului normativ instersectorial pe domeniul de
tineret, în acest sens menționăm următoarele:
- Hotărîrea Guvernului nr.1473 din 30.12.2016 cu
privire la aprobarea Strategiei naţionale privind
ocuparea forţei de muncă pentru anii 2017–2021;
- Strategia de Dezvoltare a Societăţii Civile din
Republica Moldova şi Planul de Acţiuni (2017–
2020).
În sensul includerii componentei de tineret în politicile
publice intersectoriale, menționăm că clasificația
bugetară, aprobată prin ordinul ministrului finanțelor
nr.208 din 24.12.2015, a fost revizuită și completată cu
coduri noi pentru programele de tineret (modificat și
aprobat prin ordinul ministrului finanțelor nr.117 din
11.08.2017).
În perioada 22-23 februarie, la Varșovia, a avut loc
Seminarul privind tinerii și drepturile omului, în
perioada președenției Republicii Polone în cadrul
Grupului de la Vișegrad. Evenimentul a acoperit și
dimensiunea mesajului împotriva urii al Campaniei
CoE (NHS), delegația Republicii Moldova prezentă la
activitate a fost formată din 5 persoane (2 minister, 3
ONG).
În perioada 13-15 noiembrie 2017, la Zagreb a avut loc
seminarul Shaping european youth policies in theory
and practice, la care a participat expertul titular al
Republicii Moldova la Consiliul Europei. Seminarul a
fost organizat de către Youth Partnership platforma de
cooperare dintre CoE și UE.
Ministerul a asigurat funcția de co-președinte al
subgrupului III. Dezvoltarea spiritului civic activ și a
voluntariatului,
prin
dispoziția
Președintelui
Parlamentului Republicii Moldova din 25.11.2016
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Adoptarea mecanismului de 2017
recunoaștere
a
competențelor obținute prin
intermediul
sistemului
nonformal de educație
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Promovarea activităților de 2015-2020
educație
nonformală,
inclusiv pentru tinerii cu
oportunități reduse
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128.

Inițierea
laboratorului 2015-2020
educaţiei
nonformale
privind metodele inovative
aplicate
în
educația

nr.DDP/C-1/9 privind instituirea Grupului de Lucru
pentru revizuirea Strategiei de Dezvoltare a Societății
Civile pentru anii 2012-2015.
Ministerul a avizat pozitiv proiectul de lege pentru
aprobarea Strategiei de dezvoltare a societății civile
pentru perioada 2018-2020 și a Planului de acțiuni
pentru implementarea acesteia.
Pe parcursul anului 2017, Ministerul Educației a
elaborat proiectul regulamentului de certificare a
cunoștințelor dobândite în context nonformal și
informal, care prevede mecanismul de recunoaștere a
competențelor obținute prin intermediul sistemului
nonformal de educație. Regulamentul urmează să fie
aprobat în anul 2018.
Autoritatea publică centrală de specialitate susține
financiar implementarea proiectelor și inițiativelor care
au scopul de a promovarea activităților de educație
nonformală, inclusiv pentru tinerii cu oportunități
reduse. Prin urmare, A.O. Institutul de Instruire în
Dezvoltare „MilleniuM”, beneficiar al Programului de
Granturi 2017, a implementat proiectul „Promovarea
educaţiei non-formale de calitate în domeniul tineret”.
Astfel, 20 tineri au fost instruiți în calitate de
formatori-prestatori de servicii de educaţie nonformală în domeniul tineret, conform Setului European
de Competenţe a Formatorilor. Totodată, pe parcursul
anului 2017, au fost desfășurate acțiuni cu rolul de a
consolida Clubul Formatorilor în calitate de platformă
de schimb de experienţă şi practică a metodelor
inovative în educaţia non-formală, între 50 formatoriprestatori de servicii de educaţie non-formală în
domeniul tineret.
Laboratorul educaţiei nonformale privind metodele
inovative aplicate în educația nonformală a fost creat
în anul 2015. Pe parcursul anilor 2016-2017 a fost
asigurată funcționalitatea laboratorului educaţiei
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nonformală

nonformale privind metodele inovative aplicate în
educația nonformală, prin intermediul Programului de
Granturi dedicat organizațiilor de tineret.

