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Raportul privind realizarea Planului de
acțiuni pentru anul 2019
al Strategiei naționale de dezvoltare
a sectorului de tineret 2020

ABREVIERI
Abrevieri
MECC
APL
SDC
UNFPA
ODIMM
ANOFM
PDCT 2017-2022
ONG
RNCLTM
CLT
CR/MT
UAT

Descriere
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Administrația publică locală
Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare
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Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
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Organizație non-guvernamentală
Rețeaua Națională a Consiliilor Locale ale Tinerilor din Moldova
Consiliu local al tinerilor
Consiliu Raional/Municipal de Tineret
Unitate administrativ-teritorială
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Nr.
d/o

1.

2.

Nr. din Acțiuni
SNDST
2020
4.

6.

Perioada de
Rezultatele obținute în urma realizării acțiunilor
implementare
conform
SNDST 2020
Elaborarea
și
2015-2020
Pe parcursul anului 2019 au fost elaborate strategii de tineret pentru
actualizarea
perioada 2019-2023 în raioanele Criuleni și Rezina.
strategiilor
Suplimentar, în baza parteneriatului dintre MECC și Consiliul
raionale de tineret
Național al Tineretului din Moldova, a fost evaluat nivelul
în baza Strategiei
implementării politicilor locale de tineret în 3 localități din țară
naționale
de
(Cahul, Ialoveni și Sângerei), au fost setate noi priorități pentru
dezvoltare
a
următoarea agendă de dezvoltare la nivel local și realizat un plan de
sectorului
de
intervenție și recomandări la nivel local pentru toți actorii din
tineret 2020
sectorul de tineret. La momentul actual, rapoartele de evaluare sunt
în fază finală și urmează a fi definitivate.

Perfecționarea
continuă a cadrului
normativ
din
domeniul
tineretului

Continuu

În proces de realizare
MECC a fost reprezentat în toate comisiile interministeriale ce au
avut ca scop efectuarea 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:
1. Hotărârea de Guvern nr. 477/2019 pentru modificarea anexelor
nr.1 și nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1213/2010 privind
aprobarea unor măsuri de susținere a activităților pentru tineret;
2. Hotărârea de Guvern nr. 488/2019 cu privire la alocarea
mijloacelor
financiare
pentru
susținerea
programelor
raionale/municipale de granturi;
3. Hotărârea de Guvern nr. 693/2019 cu privire la transmiterea unor
bunuri;
4. Hotărârea de Guvern nr. 1/2020 pentru modificarea anexei nr. 2
la Hotărârea Guvernului nr. 1006/2014 cu privire la aprobarea
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Surse de informare Instituția
și documentare responsab
ilă
http://criuleni.md/
media/files/26_03_
03.pdf
https://consiliu.rezi
na.md/docs/strategi
e_tineret_rezina_in
tegral.pdf

Ministerul
Educației,
Culturii și
Cercetării;
autorităţile
administraţ
iei publice
locale

https://www.legis.
md/cautare/getResu
lts?doc_id=118384
&lang=ro
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https://www.legis.
md/cautare/getResu
lts?doc_id=118390
&lang=ro
http://www.legis.m
d/cautare/getResult
s?doc_id=119722&
lang=ro

Strategiei naţionale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 şi a
Planului de acţiuni privind implementarea acesteia;
5. Proiectul de modificare a Regulamentului privind organizarea și
desfășurarea concursului Premiului Național pentru Tineret.
Proiectul se află în proces de coordonare internă și urmează a fi
înaintat spre expertiză juridică și înregistrare ulterioară la
Ministerul Justiției;
6. Prin Hotărârea Guvernului nr. 636/2019 cu privire la aprobarea
Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, la Cap.
VII a fost inclusă acțiunea 7.37, pct.7.37.2 privind instituirea
Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Programelor și Activității
de Tineret, având ca termen limită spre executare martie 2020.
Respectiv, a demarat procesul de reactualizare a proiectului
Hotărârii de Guvern (elaborat inițial în 2018) privind instituirea
Agenției. Anunțul de intenție privind elaborarea proiectului
Hotărârii de Guvern a fost plasat pe pagina web oficială a
MECC www.mecc.gov.md, secțiunea ,,Transparență”, rubrica
,,Transparența
decizională”
precum
și
pe
pagina
www.particip.gov.md.

3.

7.

Realizarea
studiilor
privind
implicarea tinerilor
în procesul de
luare a deciziilor

Cel puțin
odată la doi
ani

Realizat
MECC în parteneriat cu UNICEF și UNFPA a asigurat procesul de
elaborare a Studiului de analiză comprehensivă a sectorului de
tineret. Obiectivul acestui document este de a analiza situația
sectorului de tineret în Republica Moldova, ținând cont de contextul
socio-demografic și macroeconomic, de evoluțiile regionale și
globale, precum şi de Strategia Națională de Dezvoltare ,,Moldova
2030” și Agenda 2030 de Dezvoltare Durabilă.

http://www.legis.m
d/cautare/getResult
s?doc_id=119811&
lang=ro

https://mecc.gov.m
d/ro/content/analiza
-comprehensivasectorului-detineret-pe-agendaministeruluieducatiei-culturii-si

Pentru a asigura calitatea vieții tinerilor și implicarea lor în procesul https://mecc.gov.m
de consolidare a democrației participative, precum și pentru
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identificarea provocărilor și necesităților actuale ale tinerilor şi
formularea unor politici publice locale relevante, a fost realizat un
Sondaj în mediul tinerilor la nivel local, în cadrul căruia au fost
intervievați tineri din 22 UAT, cu vârsta cuprinsă între 14-35 ani,
din diverse domenii de activitate, cu diferit statut social. Analiza
necesităților și intereselor tinerilor a vizat aspecte ce țin de:
provocările și nevoile actuale ale tinerilor, drepturile tinerilor și
respectarea lor; identificarea programelor de interes pentru tineri;
timp liber și modul sănătos de viaţă. În cadrul sondajului au fost
intervievați 5 250 tineri. Rezultatele acestui sondaj au stat la baza
etapei a doua-consultarea tinerilor și formularea propunerilor
pentru bugetul local al APL pe componenta de tineret pentru anul
2020.

d/ro/content/analiza
-comprehensivasectorului-detineret-pe-agendaministeruluieducatiei-culturiisi-0

https://mecc.gov.m
d/ro/content/rezulta
tele-studiului-deanalizacomprehensivasectorului-dePrin
intermediul
proiectului
„Consolidarea
capacităților tineret-discutate-cu
organizațiilor non-guvernamentale de tineret din regiunile Nord,
Centru și Sud”, implementat în baza contractului de finanțare http://viitorul.org/fi
încheiat între MECC și Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative les/library/DEZVO
Sociale „Viitorul”(IDIS ,,Viitorul”) a fost elaborat Studiul LTAREA%20SEC
“Necesitățile dezvoltării sectorului asociativ de tineret din regiunile TORULUI%20AS
Republicii Moldova”. Studiul este alcătuit din trei componente:
OCIATIV%20DE
1. analiza cadrului legal și legislativ al formelor de asociere a %20TINERET%20
tineretului din Republica Moldova;
web_0.pdf
2. evoluția dezvoltării instituționale a organizațiilor de tineret
(2013-2018);
3. prezentarea rezultatelor sondajui sociologic realizat de IDIS
,,Viitorul”, întocmit pe baza datelor adunate de echipa de
implementare pe parcursul vizitelor de lucru întreprinse în
regiunile Nord, Centru și Sud din Republica Moldova.

4.

8.

Crearea

2015-2020

Realizat
Reieșind din prevederile Legii nr. 435/2006 privind descentralizarea http://viitorul.org/r
5
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administrativă și pct. 6 al Hotărârii de Guvern nr. 733/2011 cu
privire la crearea Comisiei guvernamentale pentru politici de tineret,
autoritățile administrației publice centrale nu pot să impună
competențe autorităților APL cu privire la crearea structurilor de comanagement la nivel raional.
În acest context, autoritățile publice centrale pot consulta și acorda
suport autorităților APL în acest proces. Astfel, în baza contractului
de finanțare încheiat între MECC și IDIS ,,Viitorul” au fost
efectuate 3 vizite de studiu (Sângerei, Ialoveni, Cahul) și inițiate
discuții referitoare la importanța colaborării autorităților publice
locale și organizațiilor de tineret, necesitatea creării comisiilor de
co-management,
precum
și
componența,
funcțiile
şi
responsabilitățile unei astfel de structuri pentru a fi eficientă și
durabilă.

structurilor de comanagement
la
nivel raional în
minimum 50% din
autorităţile
administraţiei
publice locale de
nivelul al doilea

5.

9.

Elaborarea
regulamentuluicadru de oferire a
granturilor mici la
nivel de raion

2015-2020

În proces de realizare
Regulamentul-cadru
privind
organizarea
şi
desfăşurarea
Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret și a
concursului național/local de proiecte pentru grupurile de inițiativă
ale tinerilor a fost aprobat prin ordinul nr.165 din 07.07.2017 a
ministrului tineretului și sportului, care a intrat în vigoare pe
01.01.2018.
În acest context, menționăm că în anul 2019, în baza solicitărilor
recepționate din partea a 2 Consilii Raionale cu privire la acordarea
suportului financiar al MECC privind dezvoltarea Programului
raional de granturi pentru inițiativele tinerilor, a fost elaborată și
aprobată Hotărârea de Guvern nr. 488/2019 cu privire la alocarea
mijloacelor financiare pentru susținerea programelor raionale/
municipale de granturi care prevede aprobarea repartizării
mijloacelor financiare către APL de nivelul II din bugetul de stat,
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după cum urmează:
1. Consiliul raional Soroca 100,00 mii lei;
2. Consiliul raional Ungheni 70,00 mii lei.

6.

10.

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

2015- 2018

Realizat
În luna noiembrie 2019 a fost lansată Platforma online de
infromare pentru tineri cu o capacitate de cel puțin 5 000 de
utilizatori unici într-o lună. Platforma este structurată pe 4 module:
informare; implicare; interacționare; backoffice. Beneficiarii
platformei pot fi tinerii din întreaga republică, inclusiv din zona din
stânga Nistrului, precum și tinerii aflați peste hotarele republicii.
Până la data de 31 decembrie 2019, portalul informativ pentru tineri
a fost accesat de către 9 027 de persoane. Pagina web a RNCLTM
activează și este disponibilă în regim online: http://pit.artsintez.md/
Prin intermediul proiectului ,,Sporirea accesului tinerilor la
programele naționale și internaționale de dezvoltare personală”
,realizat în parteneriat cu A.O. ,,Clubul Studenților”, a fost
asigurată dezvoltarea platformei youth.md atât pe partea de IT, cît și
pe partea de consolidare a echipei de voluntari care asigură
coordonarea și gestionarea platformei nominalizate.
În baza contractului de finanțare încheiat între MECC și Institutul
pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul”(IDIS ,,Viitorul”) a
fost organizat la Chișinău Forumul organizațiilor regionale de
tineret pentru modernizarea regiunilor, în cadrul căruia a fost lansată
„Platforma ONG-urilor de tineret pentru modernizarea regiunilor”.
Platforma reprezintă un instrument util pentru organizațiile
regionale de tineret prin care acestea pot păstra și consolida
legăturile pe care le-au stabilit în cursul participării la activitățile
prezentului proiect, pot face schimb de bune practici și pot asigura
continuitatea colaborării și cooperării. Platforma a fost lansată pe
7
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rețeaua de socializare Facebook.

7.

12.

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

2015-2020

Realizat
În cadrul Programului de asistență ,,Consolidarea Capacităților
CLTr din Moldova”, au fost desfășurate un şir de acțiuni/proiecte
care au asigurat realizarea procesului de implicare a tinerilor în:
identificarea provocărilor cu care se confruntă și necesităților
acestora la nivel local; consultarea tinerilor și elaborarea
recomandărilor pentru APL în vederea planificării și elaborării
bugetelor pe componenta de tineret, bazate pe necesitățile actuale
ale tinerilor, fiind creat un cadru favorabil pentru participarea
tinerilor la bugetarea participativă.
Astfel, pe parcursul anului 2019:
1. A fost lansat procesul de elaborare a propunerilor de programe
destinate tinerilor în 21 UAT, fiind elaborate 20 planuri de
activitate și înaintate cu titlu de recomandare APL pentru
bugetul raional pe componenta de tineret pentru anul 2020; 885
tineri au fost implicați în elaborarea proiectelor și programelor
de tineret; 87 prestatori de servicii de tineret implicați în
prelucrarea soluțiilor în propuneri concrete de activități și
evenimente (mai-iunie);
2. Au fost organizate și desfășurate şedințele plenare ale CR/MT cu
APL , la care au participat 658 tineri, unde au fost informați
privind prioritizarea cheltuielilor pe componenta de tineret
pentru anul 2020 (iunie);
3. Au fost desfăşurate întâlniri cu reprezentanți ai APL în 20 de
UAT (mese rotunde, cafenele publice, dezbateri, etc.), unde au
fost puse în discuție provocările cu care se confruntă tinerii şi
măsurile posibile pentru depăşirea acestora, și semnate 7
acorduri de colaborare între CR/MT și Consiliile Raionale);
4. 92 CLT create/completate în urma organizării adunărilor
8
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comunitare ale tinerilor în 23 UAT.

8.

9.

13.

17.

Organizarea
ședințelor
Comisiei
guvernamentale
pentru politici de
tineret
Organizarea
trainingurilor
de
formare a tinerilor
lideri

2015-2020

Continuu

Realizat
Pe parcursul anului 2019 Comisia guvernamentală pentru politici de
tineret nu a fost convocată.

Nerealizat
În cadrul Programelor MECC au fost finanțate următoarele
proiecte/activități care au avut ca scop promovarea activismului
civic și formarea liderilor:
1. .,,Wave Week Moldova” realizat în parteneriat cu ,,Asociația
pentru Dezvoltare Creativă”, care a avut drept scop promovarea
cetățeniei și participării active a tinerilor în dezvoltarea
comunităților prin capacitarea și motivarea acestora de a
implementa activități de voluntariat. Astfel, în cadrul proiectului
cca. 100 de tineri au fost abilitați cu competențe și cunoștințe în
managementul unui proiect și colectarea de fonduri, voluntariat
și participarea activă la nivel de comunitate;
2. ,,IntegrACT Amplify: împuternicirea tinerilor din mediul rural”
realizat în parteneriat cu Institutul pentru Inițiative Rurale, care a
avut drept scop facilitarea și promovarea participării civice a cca
250 de tineri din 15 comunități ale Republicii Moldova, populate
preponderent de reprezentanți ai diferitor grupuri etnice;
3. ,,Young Caritas Moldova” realizat în parteneriat cu Fundația de
Binefacere Caritas Moldova, care a avut drept scop crearea unei
rețele de tineri civic activi, cu valori morale înalte, care sa se
implice în ajutorarea celor aflați în nevoie și în dezvoltarea
comunității din care fac parte. În cadrul proiectului au fost
9
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implicați 74 de tineri;
4. ,,Școala ,,Cetățenia Activă”, ce a avut drept scop crearea unui
mediu de formare a abilităților și atitudinilor specifice cetățeniei
active pentru 40 de tineri. În cadrul programului au fost
desfășurate acțiuni pentru dezvoltarea cetățeniei active și a
competențelor civice prin promovarea principiului de participare,
echitate, non-discriminare, activism și dezvoltare personală;
5. Gala Bunelor Practici cu genericul: ,,Instrumente de participare a
tinerilor la dezvoltarea durabilă a comunității”, ediția a IX-a.
Evenimentul a avut drept scop susţinerea şi promovarea
proiectelor de succes implementate în cadrul Programului de
Granturi Mici, Ialoveni. La eveniment au participat peste 130 de
tineri care au avut oportunitatea de a face schimb de experiență
privind participarea activă la viaţa comunităţii. În cadrul Galei
au fost abordate tematici ca: rolul educaţiei non-formale în
dezvoltarea capacităţilor şi competenţelor tinerilor; participarea
tinerilor la viaţa publică şi promovarea cetăţeniei inteligente şi
active; implicarea tinerilor în acţiuni de protecţie a mediului şi
de promovare a educaţiei ecologice etc.

10.

18.

Susținerea
inițiativelor
tinerilor la nivel de
comunitate

2015-2020

Realizat
Autoritatea publică centrală de specialitate a susținut financiar
consolidarea a 23 CR/MT, implementarea a 22 de proiecte prin
intermediul Programului de Granturi 2019 pentru organizațiile de
tineret și 3 proiecte prin intermediul Programului ,,Capitala
Tineretului”.
Prin intermediul proiectului ,,SPOR-șanse sporite pentru integrarea
socio-profesională a tinerilor” implementat de către Asociația
Obștească „Eco-Răzeni” din cadrul Programului ,,Costești-Capitala
Tineretului 2019” a fost desfășurat Programul de Granturi Mici
10
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pentru tineri, în cadrul căruia circa 350 de tineri din 15 comunități
s-au implicat activ în identificarea problemelor locale şi în
soluţionarea acestora, prin intermediul a 40 de inițiative și proiecte
mici cu un buget total de 307 mii lei. Tinerii au dezvoltat
parteneriate cu APL, instituțiile de învățământ, bibliotecile publice,
casele de cultură, asociațiile obștești și mediul de afaceri din
localități. Programul își propune să formeaze și să dezvolte
capacitățile grupurilor de inițiativă ale tinerilor care reușesc să
mobilizeze și să convingă actorii sociali pentru a direcționa resurse
către proiecte mici de dezvoltare comunitară.
Prin intermediul Programului ,,Fondul comun pentru dezvoltarea
serviciilor de tineret, inclusiv pentru cei mai vulnerabili și
participarea civică a tinerilor” al MECC, SDC și UNFPA, a fost
acordat suport pentru implementarea inițiativelor comunitare ale
tinerilor, focusate pe dezvoltarea spiritului civic și al voluntariatului
în rândul tinerilor. Suplimentar a demarat Programul de granturi
pentru Centrele de tineret cu genericul ,,Tinerii se implicăComunitatea se dezvoltă”, în cadrul căruia au fost oferite granturi
până la 6000$ per proiect pentru 6-8 Centre de tineret, selectate în
bază de concurs.
În baza solicitărilor cu privire la acordarea suportului financiar al
MECC privind dezvoltarea Programului raional de granturi pentru
inițiativele tinerilor, recepționate din partea Consiliului Raional
Soroca și Consiliului Raional Ungheni, au fost alocate mijloace
financiare pentru susținerea programelor raionale/municipale de
granturi în suma de 170 mii lei.

11.

22.

Desfăşurarea

2015-2020

Realizat
MECC a informat despre importanța voluntariatului și mobilizarea http://www.iri.md/
11
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voluntarilor prin intermediul proiectelor susține pe acest domeniu,
precum și prin includerea componentei de voluntariat în programele
dezvoltate pe sectorul de tineret:
1. Programul de Granturi 2019 pentru sectorul de tineret (proiecte
susținute: ,,Festivalul Voluntarilor 2019”, ,,Wave Week
Moldova”, ,,IntegrACT Amplify: împuternicirea tinerilor din
mediul rural”, ,,Young Caritas Moldova”, ,,Stand Up 4
Volunteering”; ,,BE.DO.HAVE.2019”);
2. Programul ,,Costești-Capitala Tineretului 2019” (activități
susținute: „Botna-Râul meu, Mândria mea”; Școala de vară
,,Cetățenie activă);
3. Programului ,,Fondul comun pentru dezvoltarea serviciilor de
tineret” (echipe de voluntariat create la: Ocnița, Bălți, Glodeni,
Florești, Ungheni, Nisporeni, Strășeni, Dubăsari, Chișinău,
Ciorescu);
4. Programul național de asistență pentru consolidarea și
dezvoltarea CR/MT (nr. de structuri implicate în promovarea
voluntariatului la nivel local: 23 CR/MT).

campaniei
de
informare despre
importanța
voluntariatului și
mobilizarea
voluntarilor

projects/p-41.html
https://caritas.md/y
oungcaritasmoldov
a-in-vizita-lacentrul-diecezancaritas-iasi/

Educației,
Culturii și
Cercetării

Realizat
12.

13.

23.

24.

Desfășurarea
anuală
a
Săptămânii
naționale
a
voluntariatului
Organizarea anuală
a
festivalului
voluntarilor

2015-2020

2015-2020

Ministerul
Educației,
Culturii și
Cercetării
Nerealizat
Festivalul Voluntarilor 2019 a fost desfășurat la data de 5
decembrie, în parteneriat cu Fundația ,,Youth Development for
Innovation”. Evenimentul are drept scop recunoaşterea publică a
muncii voluntarilor și premierea celor mai activi voluntari,
organizații, grupuri de inițiativă și jurnalişti care promovează
12
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voluntariatul. Categoriile de premiere au fost următoarele:
voluntarilor-20191. Cea mai activă Organizaţie/Asociaţie Obştească, care invita/
promovează voluntariatul în Republica Moldova;
2. Cel mai activ voluntar/Coordonator de voluntari;
3. Cel mai activ jurnalist/blogger care a promovat voluntariatul pe
parcursul anului 2019;
4. Cel mai bun eseu la tema: ,,Importanța activităților de
voluntariat pentru educație și formare profesională”;
5. Voluntariatul promovat prin intermediul multimedia, secțiune
foto și video;
6. Cel mai activ grup de inițiativă care a promovat voluntariatul pe
parcursul anului 2019;
7. Cel mai bun proiect/activitate/acțiune de voluntariat realizată în
2019;
8. Cea mai activă companie implicată în acțiuni de voluntariat și
responsabilitate social-corporativă pe parcursul anului 2019;
9. „Ambasadorul
Voluntariatului”-persoanele
publice
fac
voluntariat.
Realizat
14.

15.

25.

26.

Organizarea
periodică
a
conferinței
naționale
a
voluntarilor
Instruirea continuă
a coordonatorilor
de voluntari

2015-2020

2015-2020

Ministerul
Educației,
Culturii și
Cercetării
Nerealizat
Cu suportul MECC, a fost implementat proiectul ,,Stand Up 4 http://artico.md/sta
Volunteering”, care a avut scopul de a dezvolta și îmbunătăți nd-up-4competențele a 90 de coordonatori de voluntari în domeniul volunteering/
implementării legislației în domeniul voluntariatului și motivării
implicării tinerilor în activități de voluntariat. În cadrul proiectului,
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au fost desfășurate 3 sesiuni de informare pentru cca 70 de
coordonatori de voluntari.

16.

27.

Susținerea
și
promovarea
acțiunilor
de
voluntariat la nivel
local și național

2015-2020

Realizat
Suplimentar proiectelor ,,Festivalul Voluntarilor 2019”, ,,Wave
Week Moldova”, ,,IntegrACT Amplify: împuternicirea tinerilor din
mediul rural”, ,,Young Caritas Moldova”, ,,Stand Up 4
Volunteering”, MECC a susținut următoarele proiecte/activităţi:
1. ,,BE.DO.HAVE.2019”, implementat de Centrul Cultural
Evreiesc ,,KEDEM”, care a avut drept scop promovarea și
răspândirea culturii voluntariatului prin implicarea a 100 de
tineri voluntari în elaborarea a 12 proiecte sociale, care să
răspundă nevoilor societății din Republica Moldova, cu
implicarea ulterioară la partea de implementare a 200 de tineri
voluntari interesați;
2. „Botna-Râul meu, Mândria mea”, activitate care a avut drept
scop motivarea tinerilor de a se implica în viața comunității. În
cadrul activității au participat peste 50 de tineri;
3. elaborarea prin intermediul Fondului comun pentru dezvoltarea
serviciilor de tineret, a Ghidului privind organizarea activității de
voluntariat pentru Centrele de Tineret (în proces de definitivare).
În cadrul programului de mentorat în 10 Centre de tineret
(Ocnița, Bălți, Glodeni, Florești, Ungheni, Nisporeni, Strășeni,
Dubăsari, Chișinău, Ciorescu) au fost creat echipe de voluntari,
cu implicarea a 143 de tineri. Suplimentar, menționăm că
majoritatea activităților dezvoltate în cadrul fondului s-au
focusat pe dezvoltarea spiritului civic și al voluntariatului în
rândul tinerilor, un obiectiv aparte fiind dezvoltarea și
consolidarea parteneriatului între școli și Centrele de tineret, în
scopul creării unui mediu favorabil pentru ca elevii să exerseze
14
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implicarea civică în comunitățile lor în baza cunoștințelor
acumulate pe parcursul studierii disciplinei „Educație pentru
societate”;
4. asigurarea funcționării Comisiei de certificare a instituțiilor
gazdă a activității de voluntariat și a instrumentelor de lucru
folosite în activitatea de voluntariat. Astfel, în perioada
menționată, au fost organizate 2 ședințe ale Comisiei de
certificare, în cadrul cărora au fost certificate 24 instituții gazdă a
activității de voluntariat și eliberate 378 de carnete de voluntar
instituțiilor acreditate.

17.

28.

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

2015-2020

Realizat
În anul 2019 titlul de ,,Capitala Tineretului” a fost deținut de satul
Costești din raionul Ialoveni. În vederea organizării și desfășurării
activităților incluse în planul de acțiuni stabilit, autoritatea publică
finanțatoare a acordat resurse financiare în valoare de 1 005 386, 97
lei. Cele 28 de acțiuni finanțate au avut ca beneficiari direcți 5 473
de tineri, iar indirecți peste 40 000 de tineri atât din s. Costești, cât
și din întreg teritoriul țării. Acțiunile au fost orientate pe
următoarele priorități:
1. Participarea tinerilor (Schimb de bune practici prin programul
Erasmus+ ,,Young entrepreneurs”; Formarea Clubului ,,Tânăr
Reporter”; Concurs regional pentru tinerii geografi ,,GeoStar”;
Conferința Raională a CLT; Promovarea valorilor europene în
cadrul unui concurs online; Școala ,,Cetățenia Activă”; Youth
exchange Costești-Iași; Activitate de orientare turistică pentru
tineri ,,Îmi cunosc localitatea, îmi cunosc țara! Hai cu mine s-o
descoperim!”; Campanie de comunicare a tinerilor ,,Râul meuMândria Mea, pe mal de Botna”; Sesiuni de instruire privind
managementul proiectelor de dezvoltare comunitară; Festivalul
15
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raional al tinerilor activi/Gala bunelor practici; Tabăra
arheologică de vară ,,Tinerii cercetători” etc);
2. Serviciile pentru tineri (Campanie de informare a tinerilor ,,Sunt
tînăr și sunt Sănătos!”; Velo Maraton; Promovarea activității
sportive în Republica Moldova printre tineri prin intermediul
organizării concursului local la Judo etc);
3. Oportunitățile economice pentru tineri (Târgul locurilor de
muncă în satul Costești; Programul de Granturi Mici pentru
tineri; Sesiuni de informare a tinerilor privind oportunitățile de
antreprenoriat existente; Forumul regional al tinerilor
antreprenori etc);
4. Consolidarea sectorului de tineret (Eveniment de lansare și
totalizare a Programului ,,Costești-Capitala Tineretului 2019”;
ZIT-Ziua Internațională a Tineretului etc.).
La data de 08.10.2019 a fost lansat concursul pentru Capitala
Tineretului 2020, ulterior fiind desemnat s. Sipoteni-Capitala
Tineretului 2020.

18.

29.

Acordarea
premiului pentru
tineret
în
domeniile culturalartistic,
tehnicoștiințific și civic

2015-2020

Realizat
La data de 1 octombrie a fost lansat Concursul ,,Premiile Naționale
pentru dezvoltarea sectorului de Tineret”, ediţia 2019. Premiile au
fost decernate în cadrul Galei Premiilor Naționale pentru
Dezvoltarea Sectorului de Tineret, ediția 2019, care s-a desfășurată
la 22 noiembrie. În cadrul evenimentului au fost acordate 4 premii
naționale și 3 mențiuni. Fondul de premiere a constituit 74 000,00
lei.

https://mecc.gov.m
d/ro/content/fostlansat-concursulpremiul-nationalpentru-dezvoltareasectorului-detineret-editia-2019
https://mecc.gov.m
d/ro/content/minist
erul-educatiei-
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19.

30.

Organizarea
acțiunilor dedicate
Zilei Naționale a
Tineretului și Zilei
Internaționale
a
Studentului

2015-2020

20.

34.

Organizarea
instruirilor privind
crearea
şi
funcţionarea unui
consiliu local al
tinerilor

Continuu

culturii-sicercetarii-decernatpremii-celor-maimerituosi-tineri-si0
Realizat
Cu ocazia marcării Zilei Naționale a Tineretului și Zilei https://mecc.gov.m
Internaționale a Studentului, pe parcursul lunii noiembrie 2019 au d/sites/default/files/
fost desfășurate peste 300 activități de tineret la nivel planul_consolidat_
raional/municipal.
privind_actiunile_d
edicate_zilei_natio
nale_a_tineretului_
si_zilei_internation
ale_a_studentului_
2019.pdf
Realizat
Pentru dezvoltarea abilităților și capacităților tinerilor consilieri
implicați în activitățile consiliilor de tineret, a fost realizat un studiu
intern, fiind identificate unele aspecte ce țin de activitatea internă a
consiliilor. Pentru asigurarea memoriei instituționale a acestor
structuri, de către reprezentanții Secretariatului RNCLTM au fost
întreprinse mai multe vizite de lucru în raioanele republicii pentru a
acorda suport metodologic și de consultanță consiliilor noucreate, realizate mai multe instruiri, training-uri, școli de vară
pentru reprezentanții CR/MT.
Astfel, pe parcursul anului 2019, în scopul dezvoltării capacităților
instituționale ale CR/MT au fost desfășurare: Școala de ,,Cetățenie
activă”; Școala Tânărului Lider; Școala Tânărului Consilier;
Proiectul ,,Tânăr informat-tânăr implicat” ( care a inclus 12
instruiri). De instruiri au beneficiat 216 tineri consilieri care și-au
dezvoltat abilitățile și competențele în baza necesităților. Tot în
perioada menționată a fost elaborat Ghidul Tânărului Consilier și
17
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proiectul Strategiei de Dezvoltare Instituțională a RNCLTM.

21.

22.

36.

38.

Organizarea
ședințelor rețelelor
raionale
ale
consiliilor locale
ale tinerilor

Organizarea
ședințelor rețelei
naționale
a
consiliilor locale
ale tinerilor

2015-2020

2015-2020

Realizat
Pentru asigurarea reprezentativității și mobilizării tinerilor implicați
în activitatea consiliilor raionale/municipale, precum și a celor
comunitare, pe parcursul anului 2019 au fost desfășurate 5
conferințe ale rețelelor raionale/municipale ale consiliilor de tineret:
 23 noiembrie 2019, organizată de Consiliul Raional al Tinerilor
Florești (6 CLT, 85 participanți);
 7 iulie 2019, organizată de Consiliul Raional al Tinerilor
Ialoveni (13 CLT, 60 participanți);
 30 octombrie 2019, organizată de Consiliul Raional Soroca (5
CLT, 38 participanți);
 17 noiembrie 2019, organizată de Consiliul Municipal Chișinău
(7 CLT, 60 participanți);
 01 decembrie 2019, organizată de Consiliul Raional al Tinerilor
Orhei (5 CLT, 30 participanți);
 8 decembrie 2019 , organizată de Consiliul Raional al Tinerilor
Ocnița ( CLT, 56 participanți).
Ședințele raionale, reprezintă o bună platformă de dialog la nivel
local în scopul stimulării participării tinerilor la viaţa publică,
precum şi la procesul de luare a deciziilor.
Realizat
În scopul eficientizării activității RNCLTM, mobilizării și
consultării reprezentanților CR/MT în privința unor subiecte
importante privind implementarea programului de asistență pentru
dezvoltarea și consolidarea consiliilor locale ale tinerilor, pe
parcursul anului 2019 au fost desfășurate 3 Ședințe trimestriale ale
RNCLTM.
Ședințele trimestriale cu participarea reprezentanților a 23 CR/MT
au avut loc la data de 03 martie, 26 mai și 13 octombrie 2019.
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23.

24.

40.

41.

Organizarea
forumurilor anuale
ale
rețelei
consiliilor locale
ale tinerilor

Susținerea
consiliilor locale
ale tinerilor prin
programe
de
granturi

2015-2020

2015-2020

Realizat
În perioada aprilie-mai 2019 CR/MT a desfășurat 21 forumuri
raionale ale tinerilor. Evenimentele au rolul de a fortifica
comunicarea cu reprezentanții APL şi cooperarea cu alți actori
comunitari, în vederea formulării unor recomandări de îmbunătățire
a sectorului de tineret. De asemenea, au fost desfășurate 84 de
ateliere de lucru cu implicarea a 1572 de tineri unde au fost abordate
provocările tinerilor în comun cu diverși specialiști. În baza
subiectelor abordate şi analizate, au fost formulate diverse soluții
pentru îmbunătățirea situației tinerilor și elaborate 21 de Rezoluții
care ulterior au fost prezentate APL.
Realizat
Pe parcursul anului 2019, în cadrul Programului de asistență pentru
dezvoltarea și consolidarea CLT, MECC a acordat finanțare
RNCLTM în scopul consolidării capacităților de organizare și
funcționare a CR/MT, în sumă totală de 1 319 903, 00 lei. Suportul
a fost acordat sub formă de granturi pentru 23 CR/MT. Repartizarea
geografică a finanțărilor pe teritoriul țării a fost uniformă, alocările
fiind efectuate în baza unui acord de parteneriat semnat între MECC
și RNCLTM pentru perioada 2016-2020. Cheltuielile alocate pentru
programele de granturi ale Consiliilor de tineret reies din valoarea
totală a contractului atribuit rețelei și sunt distribuite în dependență
de necesitățile fiecărui consiliu de tineret pentru implementarea
proiectului la nivel local și nu depășesc normele stabilite de cadrul
normativ. La finele anului 2019 RNCLTM cuprinde 23 CR/MT
funcționale, ceea ce constituie 65,7% din numărul total de UAT
unde activează structuri reprezentative, comparativ 54,6% în anul
2018.
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25.

26.

27.

42.

43.

44.

Organizarea
instruirilor pentru
consiliul local al
tinerilor
privind
asigurarea
durabilității
financiare

Asigurarea
participării
tinerilor
cu
oportunități reduse
la toate activitățile
consiliilor locale
ale tinerilor
Instruirea
persoanelor-cheie
din
consiliile
locale ale tinerilor
privind

2015-2020

2015-2020

Continuu

Realizat
Pentru dezvoltarea unor mecanisme de suport pentru structurile
participative de tineret și asigurării durabilității financiare, pe
parcursul anului 2019 au fost organizate 3 Conferințe Naționale ale
CR/MT din Moldova; 4 Ședințe trimestriale ale RNCLTM de
coordonare a activităților CR/MT; 23 activități (mese rotunde,
cafenele publice, ședințe comune) cu participarea reprezentanților
APL, în vederea asigurării finanțării activităților CLT.
În scopul dezvoltării abilităților tinerilor consilieri, precum și
dezvoltării și consolidării capacităților instituționale ale CR/MT, au
fost desfășurate mai multe activități, care au inclus instruiri privind
metode și tehnici de elaborare a proiectelor, de identificare a
surselor financiare, activități de fundraising, precum și stabilirea
relațiilor de parteneriat.
Realizat
Participarea tinerilor în cadrul CLT se face fără a exista
impedimente în implicarea tinerilor cu oportunități reduse,
dizabilități fizice sau cu diferențieri în bază de origine etnică,
religie, sex sau rasă. De asemenea, prin crearea și susținerea CLT
din mediul rural se produce implicarea tinerilor, inclusiv din
grupurile tinerilor defavorizați.
Realizat
În cadrul evenimentelor și acțiunilor realizate de RNCLTM, o
atenție deosebită a fost acordată promovării egalității șanselor,
setării unor noi indicatori, diversificării formelor de participare,
pentru a dezvolta noi oportunități pentru tinerii defavorizaţi și a
pune accent pe abordarea necesităților în crearea unui mediu
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propice de participare a acestora în procese comunitare.
În acest sens, MECC a susținut și încurajat acest tip de sesiuni de
instruire, care vin să contribuie la formarea și dezvoltarea
capacităților consilierilor, la consolidarea structurilor reprezentative
ale tinerilor, care au misiunea de a reprezenta drepturile fiecărui
tânăr, indiferent de origine etnică, socială, cu nevoi speciale, pentru
a le oferi șanse egale în dezvoltarea integrală a potențialului ca
individ, ca cetățean și aplicarea acestora în activitățile CLT.

participarea
incluzivă
a
tinerilor
cu
oportunități reduse

28.

29.

45.

47.

Promovarea
programului
„ERASMUS Plus”
şi a altor programe
internaționale

Susţinerea
schimbului
de
experiențe dintre
membrii consiliilor
locale ale tinerilor

2015-2020

2015-2020

Realizat
În baza parteneriatului dintre MECC și Institutul de Instruire în
Dezvoltare „MilleniuM”, a fost implementat proiectul ,,Promovarea
educației non-formale de calitate în domeniul tineret”. Proiectul a
avut drept scop creșterea gradul de informare a peste 3 000 de tineri
și 100 de organizații de tineret despre oportunitățile programului
Erasmus +: Youth in Action, precum și dezvoltarea capacităților la
20 de organizații de tineret din Moldova de a organiza activități de
educație non-formală și de a implementa proiecte de mobilitate a
tinerilor și lucrătorilor de tineret.
Realizat
Pe parcursul anului 2019 au fost desfășurate acțiuni care au
contribuit la mobilizarea tinerilor, atât în plan local și național, cât
și internațional (conferințe, ședințele trimestriale ale RNCLTM,
ședințele departamentelor, adunările grupului de lucru, instruiri,
focus grupuri, team building-uri, alte activități menite pentru
implementarea planului calendaristic al RNCLTM pentru anul
2019):
 3 Conferințe Naționale ale CR/MT din Moldova (martie,
Chișinău; iunie, Ialoveni; noiembrie, Soroca);
 4 Ședințe trimestriale ale RNCLTM de coordonare și raportare a
21
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activităților CR/MT;
 Gala premiilor pentru consiliile de tineret (decembrie);
schimburi de experiență cu structuri similare din Estonia,
Georgia, Polonia, Cehia și România, la care au participat 22
tineri.

30.

31.

49.

50.

Susținerea
evenimentelor de
promovare
a
mobilității tinerilor

Diseminarea
trimestrială
a
buletinelor
informative pentru
tinerii plecaţi peste
hotare

2015-2020

2015-2020

Realizat
Prin intermediul proiectului ,,Costești-sat cu tineri activi, implicați
și împuterniciți!” implementat de către A.O. Alternativa, în perioada
14 ianuarie-25 ianuarie 2019, 6 tineri din Republica Moldova au
participat la un schimb de experienţă prin programul Erasmus+ cu
tema „Young Entrepreneurs” în orașul Bacău, România, activitate la
care au participat 42 de tineri din România, Insulele Azore
(Portugalia), Moldova, Liban, Malta și Spania. Scopul acestui
schimb de experiență a fost de a împuternici tinerii și a de oferi
șansa pentru a fi instruiți și informați în domeniul
antreprenoriatului.
Prin intermediul proiectului ,Promovarea educației non-formale de
calitate în domeniul tineret”, în parteneriat cu Institutul de Instruire
în Dezvoltare „MilleniuM”, cca 20 de organizații de tineret din
Moldova au beneficiat de instruiri pentru a organiza activități de
educație non-formală și de a implementa proiecte de mobilitate a
tinerilor și lucrătorilor de tineret.
Realizat
Pe parcursul anului 2019 au fost publicate, pe pagina web a Biroului
Relații cu Diaspora, 10 buletine informative ce au avut ca
beneficiari peste 3000 persoane, fiind reflectate informații
referitoare la activități din domeniul diasporei, migrației și
dezvoltării. Suplimentar, prin intermediul poștei electronice,
buletinele sau fost distribuite către 1740 persoane fizice, 1080 de
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https://brd.gov.md/
ro/content/raportulprivinddesfasurareazilelor-diasporei2019

Biroul
pentru
relaţii cu
diaspora

asociații aferente diasporei, instituții publice, ambasade și parteneri.
https://brd.gov.md/ro/content/buletin-informativ-nr-103
https://brd.gov.md/ro/content/buletin-informativ-nr-104
https://brd.gov.md/ro/content/buletin-informativ-nr-105
https://brd.gov.md/ro/content/buletin-informativ-nr-106
https://brd.gov.md/ro/content/buletin-informativ-nr-107
https://brd.gov.md/ro/content/buletin-informativ-nr-108
https://brd.gov.md/ro/content/buletin-informativ-nr-109
https://brd.gov.md/ro/content/buletin-informativ-nr-110
https://brd.gov.md/ro/content/buletin-informativ-nr-111
https://brd.gov.md/ro/content/buletin-informativ-nr-112
Totodată, au fost implementate următoarele proiecte/programe:
 Ziua Diasporei 2019-150 de participanți, inclusiv 30 de tineri;
 Programul
,,D.O.R.-Diaspora.Origini.Reveniri”-120
de
beneficiari din 23 de țări;
 Programul ,,Diaspora Engagement Hub”, Subprogramul
,,Proiecte inovative ale diasporei”-3 tineri beneficiari ai
granturilor;
 Programul ,,Diaspora Engagement Hub”, Subprogramul
,,Reîntoarcere profesională a diasporei”-2 tineri beneficiari ai
granturilor;
 Campania ,,Un adolescent informat este protejat”. În cadrul
Campaniei au fost organizate 4 activități de instruire a tinerilor
elevi din clasele a XI-a-XII-a, fiecare activitate presupunând o
lecția practică, în cadrul căreia au fost prezentate riscurile
migrației ilegale, activitatea instituțiilor de stat care prestează
servicii în domeniul migrației, modalitățile de emigrare legală.
Beneficiari au fost peste 500 de tineri din 10 instituții de
învățământ din raionul Anenii Noi, Strășeni, Edineț, Telenești.
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https://brd.gov.md/
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https://brd.gov.md/
ro/content/stratcampaniei-deinformare-unadolescentinformat-esteprotejat

32.

33.

34.

51.

54.

57.

Organizarea
instruirilor
de
creare și gestionare
a blogurilor

Realizarea
campaniei
de
informare privind
riscurile mediului
on-line a tinerilor
şi
securitatea
cibernetică
Susținerea
organizării,
în
comun
cu
organizațiile
și
instituțiile
de
tineret partenere, a
conferinţelor,
forumurilor,
seminarelor
internaționale
etc.în
Republica

2015-2020

2015-2018

2015-2020

Realizat
Prin intermediul Proiectului ,,Sporirea accesului tinerilor la
programele naționale și internaționale de dezvoltare personală”
realizat în parteneriat cu A.O. ,,Clubul Studenților” a fost asigurată
instruirea în cadrul unei serii de 10 traininguri a unui număr de 100
de tineri (inclusiv cel puțin 20 din grupuri vulnerabile) în crearea și
promovarea de conținut informativ cu privire la programele
naționale și internaționale existente. Astfel, minim 10 tineri și-au
creat un blog ca rezultat al participării la instruiri.

https://youth.md/pr
ogramelenationale-sauinternationale/

Realizat
A fost elaborat și aprobat ordinul comun între MECC și Ministerul
Afacerilor Interne, precum și planul de acțiuni comun cu privire la
realizarea măsurilor de prevenire a riscurilor în mediul online a
tinerilor. Activitățile comune urmează a fi realizate până la sfârșitul
anului 2020.
În proces de realizare
La data de 13 februarie 2019, la Chișinău, MECC a organizat
sesiunea de informare privind Cardul European de Tineret la
inițiativa Asociației EYCA. La activitate au participat peste 50 de
beneficiari din organizații de tineret, centre de tineret, APL,
instituții de învățământ. În cadrul sesiunii au fost
prezentate/discutate următoarele subiecte: prezentarea generală a
Cardului de Tineret, a Acordului Parțial pentru Mobilitate, precum
și conexiunea dintre organizațiile de tineret și autoritățile publice;
prezentarea programelor EYCA, inclusiv a suportului oferit
organizațiilor membre; procedura de obținere a statutului de
organizație membră și mecanismul de implementare a programului;
24
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utilizarea aplicației EYCA, a Cardului de Tineret digital, informare-referitormodalitatea de promovare în rândul tinerilor.
la-cardul-europeande-tineret
Cu suportul MECC, în perioada 21-23 noiembrie a fost organizată
prima ediție a Forumului Tineretului Moldo-Belarus. Evenimentul
a urmărit stabilirea unei platforme de interacțiune și dialog dintre
reprezentanții organizațiilor de tineret și societatea civilă din
Republica Moldova și Republica Belarus, pe direcții strategice
precum: sectorul de tineret, antreprenoriat, societatea civilă și
schimburi de experiență.

Moldova privind
domeniul
politicilor
de
tineret,
conform
angajamentelor
asumate în cadrul
organizațiilor
internaționale
(Consiliul Europei,
Uniunea
Europeană, CSI,
GUAM, Iniţiativa
Central Europeană
etc.)
35.

58.

Dezvoltarea
cooperării
multilaterale prin
asigurarea
unei
comunicări
dinamice
și
eficiente
cu
organizațiile
și
structurile
internaționale ce
susțin politicile de
tineret și sport
(Consiliul Europei,
Comisia
Europeană,
Organizația

2015-2020

Realizat
În scopul dezvoltării și extinderii serviciilor pentru tineri, asigurării
procesului de monitorizare și evaluare a prestării serviciilor de
calitate pentru tineri, în luna decembrie 2017 a fost încheiat un
Acord de cofinanțare între MECC și UNFPA privind implementarea
programului ,,Fondul comun pentru dezvoltarea serviciilor de
tineret, inclusiv pentru cei mai vulnerabili” pentru anii 2017-2022.
În contextul implementării angajamentelor în cadrul cooperării
internaţionale a fost asigurată prezența la mai multe întruniri și
evenimente de nivel internațional:
 Conferința de tineret a Uniunii Europene (25-28 martie 2019,
București, România), organizată de către Președinția României
la Consiliul Uniunii Europene. Evenimentul a reprezentat
debutul punerii în aplicare a rezoluției adoptate la 15 noiembrie
2018 a Consiliului Uniunii Europene privind Strategia Uniunii
Europene pentru tineret pentru anii 2019-2027. Totodată, au fost
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Națiunilor Unite,
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Statelor
Independente,
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Central Europeană,
Grupul
de
la
Visegrad etc.)









analizate și discutate obiectivele europene pentru tineret, care
reprezintă rezultatul celui de-al șaselea ciclu al dialogului
structurat cu tineri, factori de decizie, cercetători și alte părți
interesate, desfășurat sub titlul „Tineretul în Europa: ce
urmează?”;
Cea de-a 62-a Reuniune a Comitetului Director pentru Tineret şi
cea de-a 40-a Reuniune a Consiliului Mixt pentru Tineret ale
Consiliului Europei (18-20 martie 2019, Budapesta, Ungaria),
cea de-a 63-a reuniune a Comitetului Director pentru Tineret
(14-16 octombrie 2019, Strasbourg, Franța) și cea de-a 41-a
reuniune a Consiliului Mixt pentru Tineret ale Consiliului
Europei, la care a fost asigurată participarea expertului titular al
Republicii Moldova;
Prima ediție a Academiei Europene a Lucrului de Tineret:
Inovații, Tendințe curente și Dezvoltarea Lucrului de Tineret
(21-24 mai 2019, Kranjska Gora, Slovenia). În cadrul
Academiei, delegatul MECC a susținut o sesiune privind
Dezvoltarea Lucrului de Tineret în Republica Moldova;
Forumul de Tineret al Parteneriatului Estic ediția a IV-a și Mesei
Rotunde de nivel înalt în domeniul de tineret privind marcarea a
10 ani de la instituirea Parteneriatului Estic (17-20 iunie 2019,
Vilnius, Lituania);
Reuniunea ,,Nairobi Summit on ICPD25: Accelerating the
Promise”, participare asigurată în cadrul cooperării cu UNFPA
Moldova, precum și în contextul asumării implementării
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 2030 (12-14 noiembrie
2019, Nairobi, Republica Kenya). La data de 13.11.2019, în
cadrul sesiunii Meaningful Youth Participation in Europe and
Central Asia, funcționarul delegat a prezentat experiența
Republicii Moldova privind măsurile și programele de
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participare a tinerilor;
 În contextul preluării președinției Consiliului Europei de către
Georgia a fost solicitată contribuția Republicii Moldova privind
tendințele de dezvoltare a lucrului de tineret în regiune. Astfel, a
fost asigurată participarea în cadrul Ședinței de pregătire a
seminarului privind dezvoltarea lucrului de tineret în Europa de
Est și Caucaz, găzduită de către Ministerul Educației, Științei și
Sportului (09.07.2019, Tbilisi, Georgia). De asemenea, a fost
asigurată participarea delegației Republicii Moldova în cadrul
Seminarului ,,Strengthening the potential of youth work in
Eastern Europe and Caucasus” (27-28 noiembrie 2019), precum
și în cadrul Conferinței regionale ,,Advancing Youth
Participation în Local and Regional Life” (29 noiembrie 2019).
Pe dimensiunea de cooperare externă, precum și pe componenta de
cooperare cu alți parteneri de dezvoltare și donatori, au avut loc mai
multe evenimente și procese de lucru:
 Ședința de prezentare a progreselor înregistrate pe domeniul de
tineret în cadrul Clusterului în relația cu Uniunea Europeană
(04.07.2019, conferință video). Totodată, a fost asigurată
participarea în cadrul ședințelor de Evaluare a Programelor SDC,
inclusiv a Metodologiei de Evaluare a Impactului FACE
(Fostering Active Civic Engagement-Promovarea Participării
Civice Active);
 Ședință privind Youth Badge și aplicarea acestuia în cadrul
Centrelor de tineret, în urma participării unor reprezentanți ai
sectorului asociativ din Republica Moldova la un training în
Finlanda; Participarea la discuțiile publice privind viitorul
Programului Parteneriatul Estic (17.09.2019);
 A fost elaborat Avizul cu propuneri la proiectul de
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Memorandum de cooperare în domeniul Tineretului și Sportului
între Bulgaria și Republica Moldova; a fost oferit suport în
procesul de consultare a promovării Campaniei Stronger
Together; inițiată de către Delegația Uniunii Europene.

36.

37.

59.

65.

Promovarea
mobilităţii şi a
schimbului
de
tineret
prin
extinderea
participării
Republicii
Moldova în cadrul
programelor
Uniunii Europene
„Erasmus Plus” și
,,Eastern
Partnership”
Implicarea
prestatorilor
de
servicii prietenoase
tinerilor
în
procesul
de
elaborare,
monitorizare
şi
evaluare
a
politicilor publice
ce vizează tinerii

2015-2020

Pe parcursul
implementări
i

Realizat
În baza parteneriatului dintre MECC și A.O. Clubul Studenților a
fost implementat proiectul „Sporirea accesului tinerilor la
programele naționale și internaționale de dezvoltare personală” care
a avut drept scop informarea tinerilor (cu accent pe tinerii din
grupuri
vulnerabile)
privind
programele
existente
(naționale/internaționale) și promovarea mobilității și a schimbului
de tineret prin extinderea participării Republicii Moldova în cadrul
programelor Uniunii Europene „Erasmus Plus”.

Realizat
Pentru îmbunătățirea mecanismului de monitorizare și evaluare a
politicilor publice în domeniul tineretului, creșterea disponibilității
și calității serviciilor prietenoase tinerilor la nivel local au fost
desfășurate mai multe acțiuni care au contribuit la facilitarea
procesului de coordonare și elaborare a politicilor și servicilor de
calitate în interesul tinerilor.
Astfel, în perioada 21-22 noiembrie, a fost organizată Conferința
Națională ,,Politici și servicii de tineret pentru fiecare tânăr din
Republica Moldova”, la care au participat peste 130 tineri,
reprezentanți ai APL, inclusiv responsabili de domeniul tineret,
manageri și lucrători ai Centrelor de tineret, CLT, ONG-uri de
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tineret, care, în cadrul atelierelor de lucru, au formulat recomandări
adresate autorităților, donatorilor, societății civile pentru a facilita
coordonarea procesului de elaborare a politicilor publice și
serviciilor de calitate pentru tineri. Evenimentul a contribuit la
trasarea direcțiilor de dezvoltare a politicilor și serviciilor de tineret,
oferind posibilitate tinerilor să-și facă vocea auzită, asigurând un
angajament ferm al tuturor părților implicate în proces.
În scopul asigurării caracterului participativ și transparent în
implementarea prevederilor PDCT 2022, au fost organizate 2
ședințe ale Grupului de referință privind implementarea PDCT
2020 (06.11.2019, 17.12.2019), constituit prin Ordinul MECC nr.
359/ 2018, prin intermediul căruia este asigurat un mecanism de
consultare și validare a implementării Programului în
vederea oferirii recomandărilor și determinarea celor mai bune
modalități de implementare a acestuia.
În lunile martie și noiembrie 2019 au avut loc
ședințele Comitetului Coordonator în cadrul Memorandumului de
cooperare între MECC, SDC, Consiliul Europei şi UNFPA pentru
perioada 2019-2022. Participanții la eveniment au discutat despre
activităţile realizate în 2019 și activitățile planificate pentru anul
2020 în cadrul: Programului SDC „Moldova: Promovarea
Implicării Civice Active”, Proiectului Consiliului Europei
„Educaţie pentru democraţie în Republica Moldova” și Proiectului
UNFPA „Consolidarea participării și implicării civice în rândul
tinerilor din Moldova”.
Suplimentar au fost realizate următoarele programe/activităţi:
 Programul de Suport pentru APL (nivel II) în consolidarea
capacităților de planificare bugetară pe componenta de tineret
(iunie-decembrie), aplicat în 6 raioane (Anenii-Noi, Fălești,
Sângerei, Nisporeni, Șoldănești, Ocnița), care, urmare a
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suportului acordat, dispun de proiecte de Planuri de acțiuni
pentru anul 2020 elaborate în baza noului model de grupuri
intersectoriale, cu o planificare, conform clasificației bugetare pe
componenta de tineret. În cadrul Programului au fost
desfășurate 5 ateliere de instruire în domeniul planificării în bază
de rezultat și bugetare participativă pentru 62 de participanți;


38.

39.

66.
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naţionale
a
prestatorilor
de

2015-2020

2015-2020

Atelierul de lucru privind planificarea bazată pe rezultate (30-31
octombrie) la care au participat funcționarii publici din cadrul
APL, responsabili de elaborarea/implementarea politicilor de
tineret din 34 UAT, fiind instruiţi în planificarea şi bugetarea
activităților, reieșind din necesităţilor actuale ale tinerilor din
comunitate.

Realizat
În perioada 21-22 noiembrie, a fost organizată Conferința Națională
,,Politici și servicii de tineret pentru fiecare tânăr din Republica
Moldova”, la care au participat peste 130 tineri, reprezentanți ai
APL, inclusiv responsabili de domeniul tineret, manageri și lucrători
ai Centrelor de tineret, CLT, ONG-uri de tineret, care, în cadrul
atelierelor de lucru, au formulat recomandări adresate autorităților,
donatorilor, societății civile pentru a facilita coordonarea procesului
de elaborare a politicilor publice și serviciilor de calitate pentru
tineri.
Realizat
Pe parcursul lunii august 2019 au fost organizate 2 vizite de studiu
la Centrul de Tineret din Timișoara, România (03-17 august) la care
au participat 2 reprezentanți ai Centrelor de tineret din municipiile
Orhei și Bălți, iar în perioada 13-17 august, alte 10 persoane,
reprezentanți ai Centrelor de tineret din țară, CLT, UNFPA și
MECC. Scopul vizitelor de studiu a constat în dezvoltarea unei
30
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platforme de învățare și comunicare între lucrătorii de tineret din
Republica Moldova şi România în vederea facilitării schimbului de
experiență și bune practici privind instrumentele moderne/eficiente
de lucru cu tinerii pentru dezvoltarea, implicarea și participarea
acestora, în baza standardelor Consiliului Europei.

servicii prietenoase
tinerilor şi la nivel
internaţional

40.

41.

69.

71.

Acreditarea
prestatorilor
de
servicii prietenoase
tinerilor

Extinderea
serviciilor
prietenoase
tinerilor în toate
centrele raionale

2015-2020

2016-2020

Realizat
Legea nr.215 din 29.07.2016 cu privire la tineret stabilește expres că
acreditarea serviciilor de tineret va fi realizată de Agenția Națională
pentru Dezvoltarea Programelor şi Activității de Tineret. Prin
Hotărârea Guvernului nr. 636/2019 cu privire la aprobarea Planului
de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, la Cap. VII a fost
inclusă acțiunea 7.37, pct.7.37.2 privind instituirea Agenției
Naționale pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret,
având ca termen limită spre executare martie 2020. Respectiv, a
demarat procesul de reactualizare a proiectului Hotărâriii de Guvern
(elaborat inițial în 2018) privind instituirea Agenției. Anunțul de
intenție privind elaborarea proiectului Hotărârii de Guvern a fost
plasat pe pagina web oficială a MECC www.mecc.gov.md,
secțiunea ,,Transparență”, rubrica ,,Transparența decizională”
precum și pe pagina www.particip.gov.md.
În proces de realizare
Pe parcursul anului 2019 au fost încheiate 2 acorduri de parteneriat
privind dezvoltarea centrelor de tineret cu Consiliile Municipale
Chișinău și Bălți. La momentul actual, 22 de Centre
raionale/municipale de tineret (inclusiv 19 filialele) sunt parte a
PDCT 2022, în baza Acordurilor de parteneriat între MECC și APL
de nivelul II (Consilii Raionale), care și-au luat angajamentul să
realizeze cele 3 componente ale Programului:
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1. Componenta I: dezvoltarea profesională a resurselor umane din
cadrul centrelor de tineret;
2. Componenta a II-a: suport pentru dezvoltarea bazei tehnicomateriale a centrelor de tineret;
3. Componenta a III-a: suport pentru dezvoltarea Programului
raional/municipal de granturi pentru finanțarea prin concurs a
inițiativelor/proiectelor de tineret ale organizațiilor de tineret și
grupurilor de inițiativă ale tinerilor.
De asemenea, în cadrul Fondului comun pentru dezvoltarea
Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a
tinerilor din Republica Moldova al MECC, SDC și UNFPA, au fost
dezvoltate și aplicate mai multe proiecte menite sa dezvolte
capacitățile instituționale ale Centrelor de tineret, precum și să
extindă serviciile pentru tineri.
Astfel, pentru dezvoltarea unui spațiu sigur, prietenos și accesibil
pentru tineri au fost evaluate 21 Centre de tineret din perspectiva
gradului de corespundere cu cerințele de accesibilitate fizică (acces
pentru tinerii cu dizabilități locomotorii, auditive, etc.), conform
normativelor naționale în vigoare și standardelor ISO. Pentru
accesibilitate au fost selectate 7 Centre de tineret din raioanele
Soroca, Bălți, Orhei, Criuleni, Nisporeni și Cahul.
Pentru îmbunătățirea mediului de activitate a Centrelor de tineret au
fost oferite resurse pentru 22 de entități (inclusiv 22 filiale din
zonele rurale) care au fost dotate cu echipament IT, fotolii de tip
bean-bag, resurse hardware, dar și software, seturi de jocuri de
masă și societate pentru activitățile în aer liber. Resursele și dotările
oferite au contribuit la facilitarea unui mediu de lucru interactiv și
atractiv pentru tineri. Resursele utilizate în mod proactiv către
personalul Centrelor de tineret în timpul activităților facilitează
extinderea teritorială a activității/ serviciilor prestate de către
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activităților
de
educație
interculturală

2015-2020

În proces de realizare
Cu suportul financiar acordat de către MECC, au fost finanțate http://www.iri.md/
următoarele proiecte/activități:
projects/p-41.html
1. ,,Tabăra de vară de jocuri intelectuale 2019” în parteneriat cu
Asociaţia Obştească „Clubul Moldovenesc de Jocuri
Intelectuale” ce a avut ca scop promovarea dialogului
intercultural, curiozității intelectuale și creativității printre 56
tinerii din toate raioanele țării, inclusiv din partea stângă a
Nistrului, și România prin intermediul jocurilor intelectuale;
2. ,,IntegrACT Amplify: împuternicirea tinerilor din mediul rural”
în parteneriat cu Institutul pentru Inițiative Rurale ce a avut setat
drept unul dintre obiective facilitarea activismului civic a 5
grupuri de tineri, reprezentanţi ai diferitor minorități naționale.
Cei 250 tineri beneficiari au fost selectaţi din cadrul 15 localități
rurale vulnerabile ale: s. Cairaclia, r-ul Taraclia, s. Vozniseni, rul Leova; s. Ursoaia r-ul Cahul, or. Tvardița, s. Bașcalia, r-ul
Basarabeasca -comunitate bulgară; s. Zârnești, r-ul Cahul, s.
Nicoreni, r-ul Drochia, s. Parcani, r-ul Călărași-comunitate
romă; s. Baurci, or. Vulcănești, UTA Găgăuzia-comunitate
Găgăuză; s. Huluboaia, r-ul Cahul- comunitate cehă; s.
Maramonovca, s. Baroncea, s. Șalvirii Vechi, s. Țarigrad, r-ul
Drochia-comunitate ucraineană;
3. ,,Moldovan National Youth Orchestra: La La Play Voices
Academy”, implementat în parteneriat cu Asociația MuzicalCorală care adună împreună în cadrul unui cor format din 100
tineri, 50 fete și 50 băieți, cu vârsta cuprinsă între 14-25 ani din
32 raioane ale Republicii Moldova, inclusiv Transnistria,
reprezentanți ai mai multor grupuri etnice (moldoveni, romi,
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găgăuzi, ucraineni, evrei), cât și din grupuri cu dizabilități
locomotorii și senzoriale;
4. ,,Edu-Art-(educaţie artistică non-formală pentru o generație de
tineri implicați social și integrați din punct de vedere
profesional)” implementat de Asociaţia Tinerilor Artişti
,,Oberliht” a adus împreună în cadrul Școlii Internaționale de
Vară, 10 tineri locali și 10 tineri de peste hotare, care au avut
posibilitatea de a dezvolta împreună idei și proiecte artistice.

43.

75.

Implementarea
unui program de
pregătire
a
prestatorilor pentru
inițierea serviciilor
outreach

2017-2020

Realizat
În scopul fortificării capacităților instituționale a Centrelor de tineret
și facilitarea implicării tinerilor, disponibilității serviciilor pentru
tineret și participării acestora în viața comunitară, în semestrul II al
anului 2019 a demarat procesul de identificare a experților
internaționali și naționali pentru elaborarea proiectelor de
documente care să reglementeze
activitatea și funcționarea
centrelor de tineret, precum serviciilor prestate de către acestea.
Un asemenea angajament a fost prevăzut în cadrul Fondului comun
privind dezvoltarea centrelor de tineret și consolidarea participării
și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova al MECC,
SDC și UNFPA.
În trimestrul III al anului 2019 au fost lansat procesul de elaborare
a Portofoliului Programelor Centrelor de tineret cu standarde
minime de calitate, care oferă un cadru și idei/instrumente/modele
inovatoare pentru acțiunile viitoare ale Centrelor de tineret.
Documentul realizat în colaborare cu Centrul de dezvoltare a
Lucrului de Tineret din Estonia într-un format larg participativ cu
Centrele de tineret, conform necesităților Centrelor de tineret și
stabilește cadrul programatic general al activității Centrelor de
Tineret, prezintă valorile și principiile activității lucrului de tineret,
34

Ministerul
Educației,
Culturii și
Cercetării

oferind descrierea indicatorilor de performanță.
Suplimentar, în scopul dezvoltării unui mecanism de aplicare a
lucrului de tineret la nivel local, prestării serviciilor de calitate
pentru tineri, în baza formărilor profesionale desfășurate în cadrul
Fondului Comun privind dezvoltarea serviciilor pentru tineri,
inclusiv pentru cei mai vulnerabili, și consolidarea participării și
implicării civice în rândul tinerilor, urmează a fi elaborat un
Program de instruire pentru dezvoltarea și formarea inițială și
continuă a lucrătorilor de tineret.
În scopul dezvoltării serviciilor de outreach la nivel local, precum și
stabilirea parteneriatelor între Centrele de tineret și instituții de
învățământ, în perioada 29 iunie - 3 august 2019, a fost organizată
Tabara de Vară ,,ACTIV-2019”. În cadrul taberei au fost
desfășurate 3 instruiri privind organizarea activităților de outreach și
implicarea tinerilor în inițiative comunitare, fiind implicați 56 tineri,
45 lucrători ai Centrelor de tineret și 38 specialiști în ,,Educația
pentru Societate” din cadrul Organelor locale de specialitate în
domeniul învățământului (OLSDÎ). În rezultatul instruirilor au fost
dezvoltate 23 planuri raionale și comunitare de organizare a
activităților de outreach şi conceptualizate 24 de inițiative
comunitare dezvoltate de tineri cu suportul Centrelor de tineret și
responsabililor de ”Educație pentru societate”. Beneficiari
programelor outreach au fost cca 4500 adolescenți și tineri, inclusiv
cei marginalizați.

44.

77.

Extinderea reţelei
de tineri educatori
„De la egal la
egal”

2015 - 2020

În proces de realizare
În scopul extinderii reţelei de tineri educatori „De la egal la egal” a
fost semnat contractul de finanțare a proiectului „Fii actor, nu
spectator!” cu Reţeaua de tineri educatori „De la egal la egal”.
Proiectul a avut ca scop informarea tinerilor în domeniul sănătății
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reproductive și pregătirea lor pentru a participa în mod sistematic la
procesul de luarea a deciziilor la nivel local. Cele 15 echipe de
teatru social înscrise la Festivalul Național de Teatru Social au fost
instruite în domeniul educației sexuale și reproductive, tehnicilor de
teatru social. Tematicile scenelor de teatru social au fost:
1. Lipsa educației pentru sănătate în școli;
2. Violența sub orice aspect;
3. Discriminarea sub orice aspect.
În total, 184 de prezentări și 55 ore de informare au fost realizate la
nivel local de către echipele participante la Festivalul Național de
Teatru Social 2019.
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Realizat
Acțiunea a fost realizată în anul 2016.
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Nerealizat
Cu suportul

MECC
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proiecte/activități:
1. ,,Fii actor, nu spectator!” implementat de către A.O. Reţeaua de
Tineri Educatori DE LA EGAL LA EGAL, Y-PEER Moldova.
În cadrul proiectului peste 1000 de tineri şi profesori din 20 de
instituții de învățământ au fost informaţi cu privire la subiecte
ce ţin de sănătatea reproductivă prin tehnici de dezbatere şi
adoptarea unui comportament responsabil în rândul lor,
implicând în aceste discuţii şi factorii de decizie din acest
domeniu. Suplimentar, la data de 17 noiembrie a fost desfășurat
Festivalul Național de Teatru Social 2019, ediția a X-a, la care
au participat 15 echipe de tineri din diferite raioane ale țării care
au prezentat scene de teatru social pe teme legate de necesitatea
educaţiei sexuale în şcoli, prevenirea şi combaterea fenomenului
discriminării şi violenţei sub orice aspect;
2. ,,Bazele medicinei de urgență pentru liceeni” implementat de
către ,,Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină din
Moldova”, care a avut drept scop informarea și încurajarea a
peste 3000 de liceeni în procesul de acordare a primul ajutor
medical în caz de necesitate;
3. Campania de informare a tinerilor ”Sunt tânăr și sunt Sănătos!”.
În perioada 17 aprilie-29 mai 2019 echipa CSPT Avante,
împreună cu echipa implementatoare a proiectului s-au deplasat
în 6 localităţi din Republica Moldova şi au informat peste 200 de
tineri despre modul sănătos de viață, serviciile de sănătate
prietenoase tinerilor în raionul Ialoveni, sănătatea sexualreproductivă, igiena personală, sănătatea mintală și alimentația
corectă. Totodată, specialiştii au distribuit peste 200 de materiale
informative elaborate și editate de către A.O. ”Sănătatea
Tinerilor” prin proiectul Generația Sănătoasă;
4. Turneul local la Judo. Evenimentul a întrunit peste 150 de
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participanți din 12 raioane ale Republicii Moldova și Ucraina,
arbitrați de specialiști din cadrul Școlii Sportive. Această
activitate a avut drept scop promovarea sportului și modului
sănătos de viață şi spiritului competitiv într-un mod educativ;
5. Marathon la Costeşti. Evenimentul a întrunit peste 70 de tineri
participanți cu vârsta între 14 și 35 ani din satul Costești și
întreaga țară, în special s-au mobilizat tinerii ”Centrelor de
Tineret” din Moldova. Marathon-ul a cuprins două trasee din
localitate: 3580 metri pentru vârsta 14-18 ani și 5370 m pentru
vârsta 19-35 ani.
Realizat
48.
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2015 - 2020

Continuu

2015-2020

Nerealizat
Pe parcursul a mai multor ani, inclusiv anul 2019 a fost oferit suport
Reţelei de tineri educatori „De la egal la egal”, în scopul
implementării proiectului la nivel național privind sănătatea sexualreproductivă. Astfel, Reţeaua de tineri educatori „De la egal la egal”
este una din organizațiile de tineret care participă la implementarea
și monitorizarea politicilor de sănătate pentru tineri.
În proces de realizare
Prin intermediul instrumentelor de suport în afaceri gestionate de https://odimm.md/r
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către ODIMM, 20 mii de persoane au beneficiat de informare și o/
consultanță. În urma implementării programelor de suport în afaceri,
au fost obținute următoarele rezultate:
 4250 persoane au primit consultanță individuală în cadrul
programelor de suport în afaceri (PARE 1+1, Platforma Femei în
Afaceri, Fondul de Garantare a Creditelor, Gestiunea Eficientă a
Afacerilor, Start pentru Tineri, inclusiv 1291 tineri);
 3200 antreprenori și potențiali antreprenori au beneficiat de
servicii de consultanță în cadrul Rețelei Incubatoarelor de
Afaceri (RIAM);
 6000 persoane au primit consultanță în cadrul Programului de
stat ,,Prima Casă”.
MECC a oferit suport în realizarea următoarele proiecte:
1. ,,Dezvoltarea abilităților practice a tinerilor cu inițiativă pentru
un viitor prosper”, implementat de către Fundația ,,Asociația
Națională a Tinerilor Manageri” care a avut drept obiectiv
general informarea și motivarea tinerilor care își fac studii la
diverse instituții despre oportunitățile existente în vederea
dezvoltării abilităților profesionale pentru inițierea unor afaceri
de succes cât şi a unei cariere. Beneficiari ai proiectului au fost
cca 700 tineri;
2. ,,Promovarea participării social-economice a tinerilor”
implementat de către Asociaţia Obştească ,,Clinica Juridică
ULIM” ce a avut ca scop acordarea suportului informațional
pentru integrare social-economică a min. 10 000 de tineri cu
oportunități reduse din Moldova prin informare, promovare a
drepturilor social-economice în rândul tinerilor cu oportunități
reduse din 10 de localități din țară; facilitare a accesului rapid și
ușor accesibil la informație cu privire la drepturile tinerilor
pentru cca 10 000 de beneficiari;
39

Economiei
și
Infrastruct
urii;
Ministerul
Educației,
Culturii și
Cercetării

3. ,,Сохраняя традиции, развиваем экономику” implementat de
către Asociația Obștească Centrul European ,,Pro-Europa” din
Comrat, ce a avut drept scop dezvoltarea oportunităților de
antreprenoriat în rândul tinerilor din sudul Moldovei, folosind
abordarea inovatoare a industriei creative. Beneficiari direcți au
fost 75 de tineri, iar indirecți peste 8900 tineri.
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Realizat
În parteneriat cu ODIMM, la data de 28.11.2019 a fost organizată
Conferința Internațională a Întreprinderilor Mici și Mijlocii, ediția a
XII-a, cu genericul ,,Moldova Verde”. Evenimentul a reunit peste
450 persoane a mediului de afaceri, inclusiv tineri antreprenori,
parteneri de dezvoltare, reprezentanți ai Guvernului, și instituții
educaționale. În cadrul Conferinței, au fost prezentate Programele
de susținere a dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii,
precum ar fi ,,Programul PARE 1+1, ,,Programul Femei în Afaceri”,
,,Start pentru Tineri” și ,,Programul Gestiunea Eficientă a Afacerii”.
Evenimentul a fost dedicat inclusiv tinerilor care doresc să-și
inițieze sau să-și extindă propria afacere, prin intermediul susținerii
financiare a accesului la instruiri.
Realizat
În cadrul proiectului transfrontalier ,,JOBs MD-UA” au fost oferite
servicii de mentorat pentru 29 de tineri cu vârsta cuprinsă între 1835 ani, 26 tineri, participând ulterior la concursul Planurilor de
Afaceri.
Realizat
În cadrul celor 11 Incubatoare de Afaceri existente sunt găzduite
219 companii și au fost create 937 locuri de muncă. Incubatoarele
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au organizat și au găzduit 182 evenimente menite să contribuie la
dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale administratorilor
companiilor incubate, care la rândul lor au oferit 3200 consultații
rezidenților și antreprenorilor din regiuni. Din nr. total de companii
rezidente, 108 sunt gestionate de tineri.
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2015-2020

Realizat
Pe parcursul anului 2019, MECC a oferit suport pentru realizarea
proiectelor care au avut drept scop stimularea inițiativelor și
dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor, precum și
facilitarea angajării lor în câmpul muncii, printre care menționăm:
1. ,,Purple Digital School”, unde au fost instruiți 100 de tineri
interesați de domeniul digital în 3 subdomenii cerute de
angajatori, și anume: Web Development, Social Media
Management și Design Digital, 45 de tineri au fost certificați,
dintre care 10 tineri au fost încadrați în câmpul muncii;
2. ,,Dezvoltarea oportunităților de educație antreprenorială și
inițiere a afacerilor în rândul tinerilor din Republica Moldova”,
orientat spre dezvoltarea oportunităților de instruire
antreprenorială a cca 400 de tineri (beneficiari direcți) din
Republica Moldova prin încurajarea execuției și implementării
ideilor de afaceri, educarea abilităților antreprenoriale ale
tinerilor din licee și facilitarea accesului tinerilor la oportunitățile
de antrepenoriat;
3. Schimb de bune practici prin programul Erasmus+ ,,Young
entrepreneurs” (14-25 ianuarie 2019, Bacău, România), la care
au participat 6 tineri din Republica Moldova. Scopul schimbului
de experiență a fost de a instrui tinerii în domeniul
antreprenoriatului, precum și de a încuraja/ghida tinerii cu
oportunități reduse în deschiderea propriilor afaceri;
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4. Sesiuni de informare a tinerilor privind oportunitățile de
antreprenoriat existente. Sesiunile au constituit un spațiu
favorabil pentru stimularea creativității și generarea ideilor de
afaceri inovatoare și durabile, având drept obiective: stimularea
spiritului de întreprinzător și formarea competențelor
antreprenoriale de bază în rândul tinerilor; informarea tinerilor
despre oportunitățile de participare economică și posibilitățile de
lansare a afacerilor și instruiri în domeniul gestionării afacerilor.
Exemple de tematici abordate în cadrul seminarelor de instruire
au fost: analiza mediului de afaceri; calitățile personale ale unui
antreprenor; planificarea unei activități antreprenoriale; structura
planului de afaceri; managementul financiar; managementul
resurselor umane; activități de marketing; strategii de prezentare
a planului de afaceri pentru potențialii finanțatori;
5. ,,Târgul Firmelor de Exercițiu”, ediția a XI-a organizat la data de
6 martie 2019. Scopul evenimentului a fost dezvoltarea
aptitudinile antreprenoriale în rândul elevilor din instituţiile de
învăţământ profesional tehnic și de a promova conceptul de
,,firmă de exercițiu”. La târg au fost înscrise 50 de firme de
exerciţiu participante, din cadrul a 13 instituţii de învăţământ
profesional tehnic;
6. Concursul Național ,,Cel mai bun plan de afaceri”, ediția 2019,
desfășurat în parteneriat cu Centrul pentru Educație
Antreprenorială și Asistență în Afaceri cu scopul de a promova
spiritul antreprenorial în rândul elevilor din instituțiile de
învățământ profesional tehnic secundar şi post-secundar, prin
aprecierea celor mai bune planuri de afaceri elaborate de elevi în
cadrul disciplinei „Bazele Antreprenoriatului”. Pentru premierea
câștigătorilor, a fost alocată suma de 15.000 lei.
În cadrul Programelor de suport a Întreprinderilor Mici și Mijlocii,
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gestionate de ODIMM, au fost instruiți, după cum urmează:
 Programul PARE 1+1-97 tineri;
 Start pentru Tineri-957 tineri;
 Programul Gestiunea Eficientă a Afacerii-377 tineri.
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Realizat
În cadrului proiectului transfrontalier ,,JOBs MD-UA” au fost
oferite servicii de mentorat pentru 29 de tineri cu vârsta cuprinsă
între 18-35 ani, 26 tineri dintre ei, participând ulterior la concursul
Planurilor de Afaceri.

Realizat
Pe parcursul anului 2019, au absolvit cursurile de formare http://anofm.md/do
profesională 868 șomeri înregistrați la subdiviziunile teritoriale cuments
pentru ocuparea forței de muncă ale ANOFM. Din totalul
absolvenților cursurilor de formare profesională, 621 persoane sunt
tineri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani (71,5% din total absolvenți),
533 tineri absolvenți (85,8%) au urmat cursuri de calificare,
obținând o profesie solicitată pe piața muncii, 82 tineri-cursuri de
recalificare (13,2%) și 6 tineri-cursuri de perfecționare (1,0%).
După absolvirea cursurilor, 613 tineri (98,7% din totalul tinerilor
absolvenți) au fost plasați în câmpul muncii, inclusiv absolvenți
trecători ai anului 2018.
Realizat
În cadrul Centrului Municipal de Tineret Chișinău, în baza
acordului încheiat cu Direcția municipală pentru ocuparea forței de
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muncă, pe parcursul anului 2019 a fost desfășurată o sesiune de
informare pentru 46 de tineri și 16 sesiuni de consiliere individuală
care au avut drept obiective: identificarea categoriilor de informații
despre sine care sunt relevante în procesul legat de alegerea carierei;
identificarea valorilor privind munca, abilitățile și atitudinea;
corelarea intereselor și aspirațiilor pentru opțiunile de carieră.

2015-2020

În proces de realizare
La 30 mai 2019, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale şi ANOFM a fost organizat și desfășurat Târgul
locurilor de muncă pentru Tineret, ediția a IX-a. Evenimentul a
oferit oportunități de cunoaștere a ofertelor de muncă prezentate de
angajatori; instruiri privind completarea unui CV și negocierea unui
loc de muncă, precum și oportunități de dezvoltare personală și
profesională. La eveniment au participat 51 agenți economici, care
au prezentat peste 2 000 locuri de muncă libere, din diferite
domenii: tehnologii informaționale, industria ușoară, prelucrătoare
și alimentară, comerț, finanțe, prestări servicii etc. Din cele 1 500
persoane participante la eveniment, 320 persoane au fost selectate
pentru interviul de angajare.
Adițional, în perioada 30 mai-7 iunie 2019 a fost organizat Târgul
online al locurilor de muncă, ediția a XVII-a, cu tematica „Locuri
de muncă pentru Tineret” care a întrunit 141 angajatori din 25 de
zone ale țării, fiind propuse peste 2 661 locuri vacante disponibile.
Evenimentul a interesat 863 de utilizatori, dintre care 80%
utilizatori noi. Platforma www.e-angajare.md a fost accesată din 20
de țări: Republica Moldova (92%), România (3%), Polonia, Rusia,
Germania, Italia, China etc. În urma monitorizării ocupării locurilor
de muncă ofertate în cadrul târgului on-line, până la data de
01.07.2019 au fost angajate în câmpul muncii 99 de persoane din
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225 persoane selectate pentru angajare.
Prin intermediul Programului ,,Costești-Capitala Tineretului 2019”,
la data de 22 mai 2019, în satul Costești a fost organizat târgul
locurilor de muncă Ialoveni, în cadrul căruia 6 agenți economici din
raion au propus 120 de locuri de muncă și cursuri gratuite de
orientare profesională pentru absolvenții claselor a IX-a și a XII-a,
dar și pentru toți tinerii interesați, cu vârsta cuprinsă între 15-35 ani.
Pe parcursul anului 2019, ANOFM a organizat în total 61 târguri și
mini-târguri ale locurilor de muncă, inclusiv pentru tineri, în cadrul
cărora 487 agenți economici au oferit 10,5 mii locuri de muncă
vacante. La târguri au participat pentru 6,7 mii persoane aflate în
căutarea unui loc de muncă. În rezultatul târgurilor au fost angajate
în câmpul muncii 1248 persoane (18,3%).
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2015-2020

Realizat
La data de 10.02.2019 a intrat în vigoare Legea nr. 105/2018 privind http://www.anofm.
promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de
md/documents/59
șomaj. Prin această Lege au fost diversificate măsurile de ocupare a
forței de muncă, ținându-se cont de conjucturile pieței muncii din
Republica Moldova. ANOFM oferă beneficiarilor săi, printre care
se regăsesc inclusiv și tinerii, următoarele măsuri noi de ocupare:
1. servicii-informarea despre piața muncii; ghidarea în carieră;
intermedierea muncii; reabilitarea profesională pentru persoanele
cu dizabilități locomotorii; servcii de preconcediere;
2. măsuri-formarea profesională a șomerilor prin cursuri de
calificare, recalificare, perfecționare și specializare; instruirea la
locul de muncă, în cadrul unității pentru șomerii fără vechime în
muncă în profesia deținută; angajarea subvenționată, inclusiv în
cazul adaptării locului de muncă necesităților persoanelor cu
dizabilități; consultanță, asistență și sprijin în inițierea unei
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afaceri pentru șomerii care inițiază o activitate de antreprenoriat,
prin care își creează loc de muncă; susținerea proiectelor de
inițiativă locală destinată angajatorilor care creează locuri de
muncă noi prin care contribuie la reducerea șomajului în
localitățile rurale.
Pentru buna implementare a noii Legi nr. 105/2018 a fost aprobată
Hotârirea de Guvern nr. 1276/2018 pentru aporbarea procedurilor
privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă ce prevede
mecanismul de implementare a Legii nr. 105/2018.
Subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă și
ANOFM au înregistrat 31484 persoane cu statut de șomer, dintre
care tineri:
 (16-24 ani)-3731 persoane;
 (16-29 ani)-6786 persoane;
 (16-35)-11803 persoane.
Au fost plasați în câmpul muncii tineri, conform vârstei:
 (16-24 ani)-1660 persoane;
 (16-29 ani)-2931 persoane;
 (16-35)-4797 persoane.
Realizat
60.

94.

Elaborarea
mecanismului
monitorizare
traseismului
profesional
tinerilor

2015-2020
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de
a
al

Nerealizat
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61.

98.

Stabilirea
parteneriatelor
dintre universități,
companii,
organizații
de
tineret în scopul
organizării
de
internshipuri

2015-2020

Pe parcursul anului 2019 a fost acordat suport informațional și https://mecc.gov.m
logistic pentru tinerii interesați de a face stagii de practică în cadrul d/ro/content/oportu
instituțiilor care au propus oportunități de internship. Baza de date nitati-de-internship
cu oportunități de internship este publicată pe pagina web a MECC
și se actualizează la cererea instituțiilor partenere în program.
Suplimentar, Colegiul de Inginerie din Strășeni, care și-a lansat
activitatea în 2018 cu statut de instituție publică de învățământ
profesional tehnic post-secundar non-terțial în domeniul ingineriei
reprezintă instituția de învățământ care implementează în deplină
măsură instruirea cadrelor după sistemul dual de model german.
Actualmente, printre partenerii Colegiului de Inignerie menționat se
conclucrează cu cei mai importanți investitori precum Draexlmaier,
GG Cagles&Wires, Coroplast, SE Bordnetze, Luprom, Whetec,
Blacksea EMS, Grip Engineering, ș.a. De alfel, aceste companii
sunt implicate în procesul de formare profesională duală în
colaborare cu Colegiul de Inginerie, cu angajarea ulterioară a
ucenicilor în câmpul muncii.

Ministerul
Economiei
și
Infrastruct
urii

În proces de realizare
62.

63.

99.

100.

Oferirea de suport
financiar
pentru
tinerii
cu
oportunități reduse
în
realizarea
internshipurilor

Desfăşurarea unor

2015-2020

Continuu

Nerealizat
Baza de date cu oportunități de internship este publicată pe pagina
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65.

103.

104.

campanii
de
informare privind
oportunitățile
oferite
de
internship
Dezvoltarea
capacităților
și
serviciilor de autofinanțare
a
organizațiilor de
tineret

Crearea
de
parteneriate dintre
sectorul public și
cel
asociativ
privind
contractarea
de
servicii

web a MECC și se actualizează la cererea instituțiilor partenere în
program.

2015-2020

2015-2020

În proces de realizare
În baza parteneriatului dintre MECC și Centrul de Informare și
Resurse „Pro Bono” a fost implementat proiectul ,,Dezvoltarea
capacităților de mobilizare a resurselor și serviciilor de
autofinanțare a organizațiilor de tineret”, în cadrul căruia cel puțin
20 de organizații și-au dezvoltat capacitățile umane de mobilizare a
resurselor necesare pentru desfășurarea activităților statutare. Astfel,
au fost desfășurate 5 instruiri în domeniul colectării de fonduri și
activități de follow-up.
Realizat
Prin intermediul Programelor MECC dezvoltate pe sectorul de
tineret, autoritatea publică centrală de specialitate a promovat
crearea de parteneriate dintre sectorul public și cel asociativ privind
contractarea de servicii. În acest sens, au fost încheiate, următoarele
acorduri:
 Acordul de colaborare între ministerul de resort și RNCLTM
pentru perioada 2016-2020, în scopul implementării Programului
de asistență pentru consolidarea și dezvoltarea Consiliilor
raionale/municipale ale tinerilor. Acordul a contribuit la crearea
unui cadru favorabil pentru participarea tinerilor la viața publică,
în special în procesul de luare a deciziilor la nivel local, astfel
fiind asigurată realizarea obiectivul specific nr. 1.3. din Planul
de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de
dezvoltare a sectorului de tineret 2020, aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr. 1006 din 10.12.2014;
 Acordul de colaborare între ministerul de resort și Asociația
Muzical-Corală pentru perioada 2016-2020, în scopul abilitării
tinerilor talentați din grupuri social-vulnerabile cu cunoștințe,
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aptitudini, încredere în propriile forțe și viziuni de dezvoltare
personală și profesională. Domenii de intervenție ale proiectelor
rezultate din acord fiind: incluziunea socială a tinerilor, inclusiv
a celor cu dizabilități; diversitatea interetnică a tinerilor;
egalitatea de gen;
 Acordul de cofinanțare dintre MECC și UNFPA privind
implementarea proiectului Fond Comun pentru dezvoltarea
Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării
civice a tinerilor din Republica Moldova al MECC, SDC,
UNFPA pentru perioada decembrie 2017-decembrie 2022;
 Memorandumul de colaborare între MECC, SDS, Consiliul
Europei și UNFPA pentru ianuarie 2019-noiembrie 2022.
Stabilirea parteneriatelor au drept scop consolidarea participării
și implicării civice a tinerilor prin intermediul Centrelor de
tineret, care vor oferi oportunități de dezvoltare personală,
participare, informare și socializare pentru tineri și vor contribui
la crearea sinergiilor și parteneriatelor dintre Centre de tineret,
școli și alți actori cheie locali.

66.

67.

106.

108.

Informarea
și
instruirea
ONGurilor
privind
accesarea
fondurilor
europene
Promovarea
experiențelor
pozitive
din
sectorul asociativ
de tineret

2015 2020

2015-2020

Realizat
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, siteul Fundației Europene de Tineret a Consiliului Europei https://fej.coe.int, platforma națională-www.civic.md, etc.
Realizat
Pentru promovarea experiențelor pozitive au fost folosite numeroase
resurse oferite de rețele sociale de genul Facebook.com, pe site-ul
web al MECC 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.
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Pe parcursul anului 2019, prin Programele MECC dezvoltate pe
sectorul de tineret, au fost încheiate contracte de finanțare cu 27
organizații de tineret atât naționale, precum și locale.

68.

69.

109.

110.

Organizarea anuală
a unui târg al
ONG-urilor
de
tineret la nivel
național și local

Instruirea
reprezentanţilor
ONG-urilor
de
tineret în domeniul
dezvoltării
organizaționale

2015-2020

2015-2020

Realizat
La data de 11 august, la Costești - Capitala Tineretului 2019, a avut
loc activitatea de marcare a ZIT-Zilei Internaționale a Tineretului.
Evenimentul este conceput ca un eveniment al tinerilor, organizat și
desfășurat cu implicarea tinerilor, pentru orientare, dezvoltare,
integrare și promovarea de valori și atitudini sănătoase, având drept
scop promovarea, motivarea și valorificarea potențialului creator al
tinerilor și totodată sensibilizarea opiniei publice asupra
problemelor acestora. În cadrul evenimentului care a reunit cca
1500 tineri din întreaga țară, a fost organizat târgul ONG-urilor de
tineret, în cadrul căruia peste 30 de ONG-uri și Centre de Tineret
și-au făcut cunoscut programul de activitate, oportunitățile de
voluntariat, dar și cele de dezvoltare personală.
Realizat
În cadrul Programului de Granturi 2019 pentru organizațiile de
tineret au fost semnate 3 contracte de finanțare a proiectelor care au
ca scop instruirea reprezentanților ONG-urilor de tineret în
domeniul dezvoltării organizaționale, printre care:
1. ,,Incluziunea tinerilor în politicile publice locale” implementat
de către Consiliul Național al Tineretului din Moldova, în cadrul
căruia au fost desfășurate 9 cursuri de dezvoltare instituțională
pentru 20 de organizații de tineret;
2. ,,Dezvoltarea capacităților de mobilizare a resurselor și
serviciilor de autofinanțare a organizațiilor de tineret”
implementat de către Centrul de Informare și Resurse „Pro
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Bono”, în cadrul căruia cel puțin 20 de organizații și-au
dezvoltat capacitățile umane de mobilizare a resurselor necesare
pentru desfășurarea activităților statutare. Astfel, au fost
desfășurate 5 instruiri în domeniul colectării de fonduri și
activități de follow-up;
3. ,,Consolidarea capacităților organizațiilor non-guvernamentale
de tineret din regiunile Nord, Centru și Sud” implementat de
către Institutul Iniţiative Sociale Viitorul, în cadrul căruia 30
organizații din cele 3 regiuni și-au consolidat capacitățile
instituționale în scrierea și managementul proiectelor. Prin
urmare, au fost realizate 3 training-uri în urma cărora ONG-urile
au dezvoltat aptitudini şi deprinderi de lucru pe bază de proiecte,
abilităţi pe care ulterior le vor putea utiliza în implementarea
activităţilor specifice necesităţilor sectorului de tineret.

70.

71.

111.

115.

Program
granturi
susținere
organizațiilor
tineret

de
de
a
de

Instituirea
programului
de
instruire
în
domeniul de tineret

2015-2020

2016-2020

Realizat
Urmare lansării Programului anual de Granturi pentru organizațiile
de tineret, ediția 2019, au fost recepționate 56 de dosare, Comisia de
examinare şi selectare a proiectelor, desemnând 26 de proiecte
câștigătoare, cu încheierea ulterioară a 22 de contracte de finanțare
cu alocarea a 5 300 621,95 lei.
Realizat
În trimestrul III al anului 2019 a demarat procesul de elaborare a
Hotărârii de Guvern privind reglementarea cadrului instituțional de
activitate și angajare a personalului în cadrul Centrelor de tineret. În
procesul de discuții, precum și necesității de dezvoltare a cadrului
instituțional al Centrelor de Tineret s-a convenit că noul proiect va
conține:
 Regulamentul privind angajarea prin concurs a angajaților
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Centrelor de tineret (proiect de document elaborat);
 Fișa postului pentru managerii Centrelor de tineret (proiect de
document elaborat);
 Regulamentul intern-tip al Centrului de tineret (proiect de
document în proces de elaborare).
În acest context, menționăm că proiectul nominalizat a fost inclus
în cadrul Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023.

72.

73.

117.

118.

Desfăşurarea
forumului național
al lucrătorului de
tineret

Elaborarea
implementarea

şi

2015-2020

2015-2020

În proces de realizare
În ceea ce privește reunirea în cadrul diferitor activități a lucrătorilor
de tineret putem menționa că acest proces are loc continuu. La fel,
prin intermediul Fondului comun pentru dezvoltarea serviciilor
pentru tineri, inclusiv pentru cei mai vulnerabili, implementat în
parteneriat de către MECC și UNFPA, sunt organizate o serie de
întruniri legate de formarea și dezvoltarea profesională a lucrătorilor
de tineret în procesul de implementare a Componentei I: dezvoltarea
profesională a resurselor umane din cadrul centrelor de tineret.
Suplimentar, a fost organizată Conferința Națională ,,Politici și
servicii de tineret pentru fiecare tânăr din Republica Moldova” (2122 noiembrie 2019), la care au participat peste 130 tineri,
reprezentanți ai APL, inclusiv responsabili de domeniul tineret,
manageri și lucrători ai Centrelor de tineret, CLT, ONG-uri de
tineret, care, în cadrul atelierelor de lucru, au formulat recomandări
adresate autorităților, donatorilor, societății civile pentru a facilita
coordonarea procesului de elaborare a politicilor publice și
serviciilor de calitate pentru tineri.
Realizat
Pe parcursul lunii august 2019 au fost organizate 2 vizite de studiu
la Centrul de Tineret din Timișoara, România (03-17 august) la care
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au participat 2 reprezentanți ai Centrelor de tineret din municipiile
Orhei și Bălți, iar în perioada 13-17 august, alte 10 persoane,
reprezentanți ai Centrelor de tineret din țară, CLT, UNFPA și
MECC. Scopul vizitelor de studiu a constat în dezvoltarea unei
platforme de învățare și comunicare între lucrătorii de tineret din
Republica Moldova şi România în vederea facilitării schimbului de
experiență și bune practici privind instrumentele moderne/eficiente
de lucru cu tinerii pentru dezvoltarea, implicarea și participarea
acestora, în baza standardelor Consiliului Europei. Toate aceste
procese au contribuit la dezvoltarea cunoștințelor, metodelor,
instrumentelor și bunelor practici privind planificarea, organizarea
și evaluarea activităților de tineret, cu participarea directă a tinerilor.
În scopul aplicării în practică a cunoștințelor și noilor metode, au
fost organizate 12 activități la nivel local.

unui program de
mobilitate
a
lucrătorului
de
tineret

74.

119.

Desfăşurarea unor
programe
de
formare continuă a
lucrătorului
de
tineret

2015-2020

Realizat
Partea de formare și dezvoltare profesională a lucrătorilor de tineret
are loc prin intermediul Componentei I: dezvoltarea profesională a
resurselor umane din cadrul centrelor de tineret a PDCT 2017-2022,
implementat în parteneriat de către MECC și UNFPA.
Pentru acordarea suportului metodologic în dezvoltarea serviciilor
de calitate pentru tineri, prin programe de mentorat au fost elaborare
și consultate:
1. Ghidul privind organizarea activității de voluntariat pentru
Centrele de Tineret (în proces de definitivare). În cadrul
programului de mentorat în 10 Centre de tineret (Ocnița, Bălți,
Glodeni, Florești, Ungheni, Nisporeni, Strășeni, Dubăsari,
Chișinău, Ciorescu) au fost creat echipe de voluntari, cu
implicarea a 143 de tineri;
2. Ghidul privind organizarea activităților de outreach (în proces de
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definitivare);
3. Metodologia de outreach pentru Centrele de tineret.
În scopul dezvoltării unui mecanism de aplicare a lucrului de tineret
la nivel local, prestării serviciilor de calitate pentru tineri, în baza
formărilor profesionale desfășurate în cadrul Fondului Comun
privind dezvoltarea serviciilor pentru tineri, inclusiv pentru cei mai
vulnerabili și consolidarea participării și implicării civice în rândul
tinerilor urmează a fi elaborat un Program instruire privind
dezvoltarea și formarea inițială și continuă a lucrătorilor de tineret.

75.

121.

Analiza cadrului
normativ
intersectorial
și
elaborarea
de
recomandări
ce
vizează tinerii

2015-2020

În proces de realizare
Autoritatea publică centrală de resort a înaintat recomandări în
procesul de elaborare și ajustare a cadrului normativ intersectorial
pe domeniul de tineret, în acest sens menționăm următoarele:
 reprezentarea Direcției Tineret în cadrul Grupul de lucru privind
elaborarea proiectului de HG cu privire la modificarea anexelor
nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 657/2017 privind
aprobarea Programului naţional de securitate transfuzională şi
autoasigurarea ţării cu produse sangvine pentru anii 2017-2021;
 reprezentarea Direcției tineret în cadrul grupului de lucru pentru
analiza activității persoanelor juridice cu statut de întreprindere
socială sau de inserție în scopul coordonării Planului național de
acțiuni pentru dezvoltarea antreprenoriatului social pentru anii
2020-2025;
 elaborarea și aprobarea ordinului comun între MECC și
Ministerul Afacerilor Interne, precum și planul de acțiuni comun
cu privire la realizarea măsurilor de prevenire a riscurilor în
mediul online a tinerilor. Activitățile comune urmează a fi
realizate până la sfârșitul anului 2020;
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 A fost elaborat Avizul cu propuneri la proiectul de
Memorandum de cooperare în domeniul Tineretului și Sportului
între Bulgaria și Republica Moldova;
 A fost oferit suport în procesul de consultare a promovării
Campaniei Stronger Together, inițiată de către Delegația Uniunii
Europene.

76.

77.

122.

123.

Includerea
componentei
de
tineret în toate
politicile publice
intersectoriale
Traininguri
de
instruire
a
angajaților
Ministerului
Tineretului
şi
Sportului privind
analiza politicilor
intersectoriale prin
prisma
necesităților
tinerilor

2015-2020

2015-2020

Realizat
Această activitate a fost realizată în anii precedenți.

Realizat
În cadrul evenimentelor rezultate din angajamentele în cadrul
cooperării internaţionale a fost asigurată instruirea reprezentanților
MECC la următoarele întruniri:
 Prima ediție a Academiei Europene a Lucrului de Tineret:
Inovații, Tendințe curente și Dezvoltarea Lucrului de Tineret
(21-24 mai 2019, Kranjska Gora, Slovenia). În cadrul
Academiei, delegatul MECC a susținut o sesiune privind
Dezvoltarea Lucrului de Tineret în Republica Moldova;
 Reuniunea ,,Nairobi Summit on ICPD25: Accelerating the
Promise”, participare asigurată în cadrul cooperării cu UNFPA
Moldova, precum și în contextul asumării implementării
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 2030 (12-14 noiembrie
2019, Nairobi, Republica Kenya). La data de 13.11.2019, în
cadrul sesiunii Meaningful Youth Participation in Europe and
Central Asia, funcționarul delegat a prezentat experiența
Republicii Moldova privind măsurile și programele de
participare a tinerilor.
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79.

80.

124.

127.

128.

Asigurarea
participării
tinerilor/organizații
lor de tineret în
elaborarea
politicilor publice
intersectoriale
Promovarea
activităților
de
educație
nonformală,
inclusiv
pentru
tinerii
cu
oportunități reduse

Inițierea
laboratorului
educaţiei

2015-2020

2015-2020

2015-2020

Realizat
În scopul implementării PDCT 2017-2022, este asigurată
funcționalitatea Grupului de Referință, constituit din reprezentanții
autorităților publice, partenerilor și structurilor de tineret, care
examinează progresul înregistrat și oferă recomandări privind
implementarea programului.
Realizat
În cadrul proiectelor ,,Sporirea accesului tinerilor la programele
naționale și internaționale de dezvoltare personală” realizat în
parteneriat cu A.O. ,,Clubul Studenților” a fost asigurată realizarea
unei campanii de informare a cel puțin 40 000 de tineri despre
oportunitățile naționale și internaționale existente de educație nonformală. Campania a fost direcționată atât pe partea online, prin
intermediul platformei youth.md ca sursă de informare prietenoase
tinerilor, sigură, incluzivă, lipsită de conținut politic și de cancan,
creată și gestionată de tineri, cât și pe partea offline, realizată prin
intermediul celor 50 de activități de instruire și informare cu privire
la programele de educație nonformală și programe de susținere a
tinerilor existente la nivel național și internațional. În cadrul a 2
runde de activități de informare offline, voluntarii au organizat în
locații specifice activități de informare a tinerilor despre
oportunitățile Erasmus+; proiecte transfrontaliere; oportunități
naționale și internaționale existente (inclusiv de antreprenoriat) etc.
Realizat
Laboratorul educaţiei nonformale privind metodele inovative
aplicate în educația nonformală a fost creat în anul 2015. Pe
parcursul anilor 2016-2019 a fost asigurată funcționalitatea
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nonformale privind
metodele inovative
aplicate în educația
nonformală

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