Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

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

Nr.
d/o

1.

2.

PLANUL DE ACŢIUNI
privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020
Nr. din
Acțiuni
Perioada de
Rezultatele obținute în urma realizării
Surse de informare
SNDST
implementar
acțiunilor
și documentare
2020
e conform
SNDST 2020
4.
Elaborarea și actualizarea 2015-2020
strategiilor raionale de
tineret în baza Strategiei
naționale de dezvoltare a
sectorului de tineret 2020
Nerealizat
6.
Perfecționarea continuă a
Continuu
MECC a fost reprezentat în toate comisiile https://www.legis.m
cadrului normativ din
interministeriale ce au avut ca scop efectuarea d/cautare/getResults
domeniul tineretului
modificărilor normative ce vizau direct sau ?doc_id=122776&la
tangențial sectorul de tineret. În același timp au ng=ro
fost elaborate, după caz, și aprobate,
https://www.legis.m
următoarele acte:
1) Hotărârea de Guvern nr. 598/2020 cu d/cautare/getResults
privire la organizarea și funcționarea ?doc_id=121725&la
Agenției Naționale pentru Dezvoltarea ng=ro
Programelor și Activității de Tineret;
2) Hotărârea de Guvern nr. 347/2020 privind https://www.legis.m
aprobarea Regulamentului de organizare și d/cautare/getResults
desfășurare a Programului ,,Capitala ?doc_id=122130&la
Tineretului”;
ng=ro
3) Hotărârea de Guvern nr. 1/2020 pentru
modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea https://mecc.gov.md/
Guvernului nr. 1006/2014 cu privire la sites/default/files/reg
2

Instituția
responsabilă

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

4)

5)

6)

7)

8)

aprobarea
Strategiei
naţionale
de
dezvoltare a sectorului de tineret 2020 şi a
Planului de acţiuni privind implementarea
acesteia;
Hotărârea de Guvern nr. 477/2020 privire
la alocarea mijloacelor financiare pentru
susținerea
programelor
raionale/municipale de granturi;
Regulamentul privind acordarea premiului
național pentru tineret, aprobat prin
Ordinul ministrului educației, culturii și
cercetării nr. 735 din 28.07.2020;
Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la
de
aprobarea
Regulamentului-cadru
organizare și funcționare a Centrului de
tineret a fost aprobat în cadrul ședinței
Secretarilor generali de stat și remis spre
avizare, expertiză juridică și expertiză
anticorupție (nr. unic 770/MECC/2020).
Proiectul se află în proces de avizare
repetată.
Documentele conexe privind cadrul
regulatoriu de activitate a Centrelor de
tineret au fost elaborate și urmează a fi
aprobate, conform prevederilor Legii cu
privire la tineret.
Documentul Conceptual al Portofoliului de
programe (servicii) pentru Centrele de
tineret a fost elaborat și consultat cu
3

ulament_premiu_tin
eret_pdf.pdf
(https://cancelaria.go
v.md/sites/default/fil
es/document/attachm
ents/proiectul_770_0
.pdf)

autoritățile publice locale fondatoare, cu
reprezentanții centrelor de tineret, Grupul
de referință privind implementarea
Programului de Dezvoltare a Centrelor de
Tineret 2022, cât și cu reprezentanții
sectorului asociativ de tineret. Documentul
urmează a fi definitivat și aprobat.

P

3.

P

1

6.

Evaluarea
Strategiei
naționale de dezvoltare a
sectorului de tineret 2020

2020

În proces de realizare
În cadrul Fondului comun al MECC și UNFPA
au fost contractate servicii de expertiză pentru
evaluare finală a SNDST 2020, fiind elaborate
pînă la etapa actuală 2 proiecte de documente
privind abordarea și viziunea metodologică de
realizare a evaluării, precum și raportul prefinal, care urmează a fi completat după
recepționarea raportului SNDST pentru anul
2020. Totodată, a fost creat Grupul de referință
care are rolul de a oferi suport și feedback la
documentele elaborate în cadrul procesului de
evaluare.

Ministerul
Educației, Culturii
și Cercetării

În proces de realizare
P

4.

P

2

6.

P

5.

P

3

6.

Elaborarea
Strategiei
naționale de tineret 20212025
Elaborarea ordinului cu
privire
la
aprobarea
Regulamentului
de

2020

2020

Nerealizat
Conform recomandărilor Ministerului Justiției, https://www.legis.m
forma actului normativ relevant acțiunii date d/cautare/getResults
este hotărâre de guvern. Astfel, a fost elaborată
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Ministerul
Educației, Culturii
și Cercetării
Ministerul
Educației, Culturii și
Cercetării

organizare și funcționare a
Programului
„Capitala
Tineretului”

P

6.

7.

Hotărârea de Guvern nr. 347/2020 privind ?doc_id=121725&la
aprobarea Regulamentului de organizare și ng=ro
desfășurare
a
Programului
,,Capitala
Tineretului”.

P

4

6.

7.

Elaborarea ordinului cu
privire
la
aprobarea
Regulamentului
privind
acordarea
Premiului
Național pentru Tineret

2020

Realizat
Regulamentul privind acordarea premiului
național pentru tineret a fost aprobat prin
Ordinul ministrului educației, culturii și
cercetării nr. 735 din 28.07.2020.

Realizat
Realizarea studiilor privind Cel
puțin MECC, în parteneriat UNICEF și UNFPA, a
implicarea tinerilor în odată la doi asigurat procesul de elaborare a Studiului de
procesul de luare a ani
analiză comprehensivă a sectorului de tineret.
deciziilor
Studiul a fost definitivat în primul trimestru al
anului 2020 și e prezentat conducerii MECC
pentru examinare și aprobare.
Pentru
identificarea
provocărilor
și
necesităților actuale ale tinerilor și formularea
unor politici publice locale relevante, în
perioada martie-mai 2020, RNCLTM a
realizat un Sondaj în mediul tinerilor la nivel
local, pe un eșantion de peste 4639 tineri în
cadrul căruia au fost intervievați tineri din 19
unități administrativ-teritoriale, cu vârsta
cuprinsă între 14-35 ani, și, ulterior, elaborate
17 rapoarte cu privire la necesitățile și
provocările cu care se confruntă tinerii.
5

https://mecc.gov.md/ Ministerul
sites/default/files/reg Educației, Culturii și
ulament_premiu_tin Cercetării
eret_pdf.pdf

Ministerul
Educației, Culturii și
Cercetării

În legătură cu situația epidemiologică din țara,
chestionarea tinerilor în alte 6 raioane a fost
efectuată în baza unor formulare aplicate
online.
În cadrul proiectului „Consolidarea sectorului
de tineret și corelarea lui la prevederile
#SNDST2020” implementat de către Consiliul
Național al Tineretului din Moldova(CNTM)
cu suportul financiar al Ministerului Educației,
Culturii și Cercetării al Republicii Moldova a
fost elaborat studiul de fezabilitate cu privire la
implementarea unui program național de
susținere instituțională a organizațiilor de
tineret. Studiul abordează participarea activă a
tinerilor la activități civice cu scopul de a
contribui la schimbarea comunității și a țării per
ansamblu.

8.

8.

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

2015-2020

Realizat
La inițiativa MECC a fost inclus în Planul de
acțiuni al Guvernului (HG 636/2019), acțiunea:
elaborarea Regulamentului-cadru de organizare
și funcționare a consiliilor consultative pentru
politicile de tineret, cu termen de realizare iunie
2021. Proiectul HG și Regulamentul-cadru a
fost elaborat și înaintat conducerii ministerului
pentru consultări și urmează a fi supus
consultărilor publice.
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Ministerul
Educației, Culturii și
Cercetării

9.

9.

Elaborarea regulamentuluicadru de oferire
a
granturilor mici la nivel de
raion

2015-2020

În proces de realizare
Regulamentului-cadru de oferire a granturilor
mici la nivel de raion a fost aprobat în anul
2017.
Prin
intermediul
Programului
raional/municipal de granturi, în anul 2020 au
fost alocate mijloace financiare în sumă de 600
mii lei pentru 9 raioane:
Consiliul Municipal Chișinău - 100,00
Consiliul Raional Anenii Noi - 60,00
Consiliul Raional Criuleni - 50,00
Consiliul Raional Fălești - 40,00
Consiliul Raional Nisporeni - 20,00
Consiliul Raional Ocnița - 50,00
Consiliul Raional Sîngerei - 100,00
Consiliul Raional Soroca - 100,00
Consiliul Raional Ungheni - 80,00
Realizat
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Ministerul
Educației, Culturii și
Cercetării

10.

12.

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

2015-2020

În vederea planificării și elaborării bugetelor pe
componenta de tineret, bazate pe necesitățile
actuale ale tinerilor, în anul 2020, în condițiile
de situație pandemică, doar în 17 UAT a fost
asigurată participarea tinerilor în elaborarea
bugetelor locale. Astfel, în perioada iulie octombrie 2020 a fost lansat procesul de
elaborare a propunerilor de programe destinate
tinerilor pentru anul bugetar următor. În baza
rezoluțiilor adoptate în cadrul forumurilor
tinerilor, au fost organizate ateliere de lucru
privind elaborarea programelor și proiectelor
pentru tineri (Post forum), cu participarea a 586
tineri, specialiști responsabili de domeniu
tineret, reprezentanți ai unităților sub
structurale ale APL, alți actori locali, care au
fost implicați în elaborarea a 64 proiecte și
programe care, ulterior, au fost înaintate cu titlu
de recomandare APL pentru bugetul raional pe
componenta de tineret pentru anul 2021. 84 %
din programe/proiecte propuse autorităților au
fost aprobate la ședința APL de aprobare a
bugetului local.
De asemenea au fost realizate mai multe de
activități care asigură dezvoltarea unui climat
prielnic pentru colaborarea între structurile
reprezentative ale tinerilor și autorități în
vederea implicării acestora în procesul
decizional la nivel local:
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Ministerul
Educației, Culturii și
Cercetării

- dialog cu APL (mese rotunde, cafenele
publice, dezbateri, etc.) privind provocările
cu care se confruntă tinerii, în cadrul cărora
au fost elaborate un șir de măsuri pentru
depășirea acestora, iar tinerii au fost
informați despre prioritizarea cheltuielilor
pe componenta de tineret;
- 19 CR/MT au desfășurat ședințe plenare de
raportare a activității pentru anul 2020 la
care au fost prezenți și repezentanți, factori
de deciziei din cadrul APL (noiembriedecembrie).
Totodată, pentru asigurarea transparenței
decizionale,
reprezentanţii
CR/MT au
participat la şedinţele APL de aprobare a
bugetului local. Acțiunile sus-menționate sunt
parte componenta a Planului Calendaristic
privind participarea consiliilor de tineret în
procesul de elaborare a bugetelor locale,
implementat Rețeaua Națională a Consiliilor
Locale ale Tinerilor din Moldova.
Realizat

9

P

11.

P

121.

P

12.

P

2

12 .

Elaborarea
rapoartelor
anuale de monitorizare a
bugetelor raionale pe
tineret

Consolidarea capacităților
autorităţilor administraţiei
publice locale privind
managementul bazat pe
rezultate și bugetarea
participativă

2020

2020

Raportul privind evaluarea cheltuielilor alocate
sectorului de tineret în cadrul bugetelor APLurilor de nivelul II pentru anul 2019 a fost
elaborat de către CNTM și expertul
independent Igor Ciurea. Raportul a fost
prezentat în cadrul unui eveniment public și
informația plasată pe pagina web a Consiliului
Național al Tineretului din Moldova.
Realizat
Programul de Suport pentru APL privind
consolidarea capacităților în elaborarea
bugetelor participative bazate pe programe pe
componenta de tineret a fost dezvoltat 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 și
implementat de CIR „ProBono”. Programul a
inclus 10 instruiri pentru reprezentanții din 11
raioane ale republicii (25.08 -15.09.2020), iar 6
raioane (Anenii-Noi, Fălești, Sîngerei,
Nisporeni, Șoldănești, Ocnița) au beneficiat de
mentorat. Urmare a suportului acordat, APL
dispun de proiecte de Planuri de acțiuni pentru
anul 2021 elaborate în baza noului model de
grupuri intersectoriale, cu o planificare,
conform clasificației bugetare pe componenta
de tineret.
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https://moldova.unfp
a.org/sites/default/fil
es/pub-pdf/raportbugetele-publice.pdf
;
https://cntm.md/hart
a-bugetelor/

Ministerul
Educației, Culturii și
Cercetării

Ministerul
Educației, Culturii și
Cercetării

P

P

3

12 .

Organizarea campaniilor
de informare cu privire la
necesitatea
participării
active a tinerilor în
procesul decizional la toate
nivelurile

2020

Realizat.
În scopul dezvoltării abilităților tinerilor
consilieri, precum și consolidării capacităților
instituționale ale CR/MT au fost desfășurare
mai multe acțiuni și proiecte de informare,
instruire și ghidare a tinerilor privind pregătirea
și abilitarea acestora pentru implicarea în
procesul decizional realizate de către Rețeaua
Națională a Consiliilor Locale ale Tinerilor din
Moldova în cadrul Programului Național de
asistență al MECC pentru consolidarea și
Consiliilor Raionale/Municipale ale Tinerilor:
- Campania de informare a tinerilor privind
oportunitățile de participare/dezvoltare
existente la nivel local cu implicarea a
peste 1567 tineri. Circa 50 de tineri din 24
UAT au beneficiat de activități de
dezvoltare a abilităților personale, ghidare
în vederea implicării în procesul
decizional, atât la nivel local cât și la nivel
național (pe parcursul anului 2020);
- Campania
#plusUnTânărVotează
cu
participarea a peste 2739 tineri din 23
UAT:
În cadrul proiectului au fost
desfășurate campanii de mobilizare a
tinerilor în 23 UAT pentru a ieși la vot,
astfel rata de participare a tinerilor la vot a
crescut (noiembrie 2020);

11

https://cancelaria.go
v.md/ro/content/repu
blica-moldova-vaprezenta-primul-sauraport-de-evaluarevoluntara-nationalapentru
https://sustainablede
velopment.un.org/vn
rs/

Ministerul
Educației, Culturii și
Cercetării

- Instruire ,,Tânăr informat-Tânăr implicat”.
În cadrul proiectului 10 consilii de tineret
au beneficiat de instruiri pe tematicile
participarea
tinerilor
în
procesul
decizional, organizarea și desfășurarea
evenimentelor,
design,
comunicare,
scrierea proiectelor, voluntariat, precum și
pe alte tematici solicitate de tinerii
consilieri;
- Programul Super Mentor, în cadrul căruia
29 de tineri au fost informați și ghidați
metodologic privind crearea Consiliilor
locale de Tineret (19-22 august 2020);
- Școala de vară pentru Departamentul
Resurse Umane, în cadrul căreia 25
membri ai departamentului Resurse Umane
din 23 CR/MT au fost instruiți și
familiarizați cu principiile educației
nonformale, au testat modalități de
evaluare și motivare a consilierilor, au
explorat instrumente de implicare a
tinerilor cu oportunități reduse în
activitatea unei structuri de reprezentare a
tinerilor, astfel fiind elaborate 6 sisteme de
motivare a consilierilor pentru implicare
activă în activitățile consiliilor, precum și
în alte procese comunitare;
- Atelier de instruire pentru Consiliile Locale
ale Tinerilor “Advocacy și bugetarea
12

participativă la nivel local”(11-13
septembrie 2020), în cadrul căruia au
participat 40 de tineri care au contribuit la
elaborarea a 11 planuri de advocacy.
Suplimentar, pe parcursul anului 2020, a avut o
colaborare activă între autoritățile publice și
diverse organizații tineret din Republica
Moldova, inclusiv pe partea de implicare a
tinerilor în procesele de monitorizare și
evaluare a implementării angajamentelor
asumate de țară prin aderarea la Agenda de
Dezvoltare Durabilă 2030.
Astfel, în cadrul exercițiului de elaborare a
primului raport de Evaluare Voluntară
Națională (VNR) privind implementarea
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale
Agendei 2030, coordonat de Cancelaria de Stat,
CNTM a fost implicat activ prin derularea de
către acesta, în paralel cu exercițiul menționat,
a Campaniei Naționale „Tinerii din Moldova
pentru #Obiectivele Globale în cadrul
procesului de Evaluare Națională Voluntară a
Agendei 2030”.
Scopul Campaniei a constat în informarea
tinerilor și elevilor despre ODD ale Agendei
2030, precum și modul în care aceștia se pot
implica activ în promovarea și implementarea
acestora. Campania a urmărit și informarea
13

tinerilor despre procesul de elaborare a
Raportului de evaluare voluntară națională
2020 cu lansarea invitației de a se alătura
acestui proces. Campania s-a finalizat cu
elaborarea unui Raport alternativ ce prezintă
opinia tinerilor cu privire la implementarea
ODD, mesajele cheie ale căruia au fost
încorporate în Raportul de țară, prezentat de
Delegația oficială a Republicii Moldova în
cadrul Forumului Politic de Nivel Înalt pentru
dezvoltare durabilă a ONU, la data de 16 iulie
2020.De asemenea, reprezentanții CNTM au
fost invitați să participe la laboratorul VNR,
organizat de Republica Moldova la data de 15
iulie 2020, în cadrul căruia a fost prezentată
experiența țării privind încorporarea Agendei
2030 în cadrul politicilor și a statisticilor
naționale, lecțiile învățate în procesul
implementării ODD-urilor, principiile de bază
care au ghidat procesul VNR-2020. Tinerii au
avut ocazia să prezinte publicului larg, atît din
țară, cît și de peste hotare provocările și
oportunitățile cu/pe care se confruntă/le
prezintă tinerii de Republica Moldova.
Menționăm că, în anul 2020, au fost organizate
în premieră, dialoguri de politici publice cu
participarea tinerilor în calitate de autori de
propuneri de politici publice. Ciclul de
evenimente (4 consultări) a fost organizate în
14

parteneriat cu Programul Challenger sub egida
proiectului anual Manifestul Tinerilor.
Cancelaria de Stat a facilitat organizarea
evenimentelor
la
care
au
participat
reprezentanții
autorităților
administrației
publice centrale și locale vizați prin
competență, precum și experți independenți din
domeniul politicilor publice. Scopul urmărit
prin organizarea acestui tip de evenimente a
constat în sprijinirea și motivarea tinerilor să se
implice în procesul decizional or, discuțiile și
opiniile cu cei responsabili de domeniul
cercetat sau/și cei care dețin experiență în
elaborarea și implementarea politicilor publice
contribuie la dezvoltarea abilităților tinerilor în
policy - making. Totodată, acesta reprezintă o
oportunitate de valorificare a potențialului
tinerilor și motivarea lor să contribuie ulterior
la elaborarea, consultarea și implementarea
politicilor publice, inclusiv, prin încadrarea
tinerilor în serviciul public.Totodată, aceste
evenimente au reprezentat o oportunitate și
pentru autoritățile publice de a identifica noi
viziuni și soluții alternative cum ar putea fi
gestionate domeniile din competența sa.
Evenimentele s-au desfășurat sub forma unui
dialog de politici online în cadrul căruia
participanții au avut posibilitatea să se expună
pe marginea problemelor cercetate de tineri, a
15

oportunității și relevanței soluțiilor identificate
de aceștia și, în același timp, au înaintat
propuneri constructive și sfaturi practice pentru
tineri menite să îmbunătățească calitatea
documentelor din perspectiva experienței pe
care o dețin funcționarii publici.
Realizat
14.

13.

P

15.

P

1

14 .

P

16.

Organizarea
ședințelor
Comisiei guvernamentale
pentru politici de tineret
Organizarea Conferinței
anuale privind politicile de
tineret

2015-2020

2020

P

2

14 .

Marcarea
Internaționale
Tineretului

Zilei
a

2020

Cancelaria de Stat
Nerealizat
Conferința pentru politicile de tineret cu
genericul „Strategia pentru tineret 2020.
Tinerii-autorii progresului” a fost realizată în
format online, la data 23 noiembrie 2020.
În cadrul conferinței au fost prezentate
evoluțiile principale pentru anul 2020 ale
sectorului de tineret, beneficiile, punctele forte,
precum și schimbări aduse de planificarea
strategică în raport cu centrele de tineret,
consiliile de tineret, organizațiile de tineret,
instituțiile de tineret, lucrătorii de tineret, tinerii
și alți actori interesați din domeniu.
Realizat
Cu prilejul marcării Zilei Internaționale a
Tineretului au avut loc mai multe evenimente
importante domeniul tineret, printre care
menționăm:
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https://mecc.gov.md/ Ministerul
ro/content/progresele Educației, Culturii și
Cercetării
-si-necesitatiledomeniului-detineret-trasate-laconferinta-strategiapentru

Ministerul
Educației, Culturii și
Cercetării

₋ aprobarea Hotărârii de Guvern cu privire la
organizarea și funcționarea Agenției
Naționale pentru Dezvoltarea Programelor
și Activității de Tineret (ANDPAT);
₋ discuții publice organizate de Comisia
cultură, educație, cercetare, tineret, sport și
mass-media;
₋ lansarea concursului „Premiul național
pentru sectorul de tineret”, ediția 2020;
₋ decernarea
diplomelor
Ministerului
Educației, Culturii și Cercetării celor mai
activi tineri, care în perioada pandemiei
COVID-19 au reușit prin viziune,
perseverență și dedicație plenară să
contribuie la dezvoltarea domeniilor de
activitate din care fac parte;
₋ lansarea
proiectului
„Festivalul
Voluntarilor 2020”;
₋ organizarea de către CNTM a panelului de
discuții
„Participarea
tinerilor
subreprezentați în procesele decizionale la
nivel local și național. Perspectivele și
impedimentele acestora”, etc.

P

17.

P

3

14 .

Elaborarea Indexului de
Tineret și a Scorecardului
pe Tineret

O dată la
2 ani

Realizat
În cadrul Fondului Comun privind dezvoltarea
Centrelor de tineret și consolidarea participării
și implicării civice a tinerilor din Republica
Moldova al MECC, UNFPA și SDC, în
17

https://www.expert- Ministerul
grup.org/ro/activitate Educației, Culturii și
/comunicate-deCercetării
presa/item/2034-

parteneriat cu Expert-Grup a fost asigurată
elaborată Indicelui de Tineret și organizată
masa rotundă „Dinamica sectorului de tineret
din Republica Moldova prin prisma Indicelui
de tineret”.
Scorecardul pe Tineret a fost elaborat în anul
2019.

18.

17.

Organizarea trainingurilor
de formare a tinerilor lideri

Continuu

Realizat
În cadrul Programelor MECC au fost finanțate
următoarele proiecte/activități care au avut ca
scop promovarea activismului civic și formarea
liderilor:
₋ Program de instruire online pentru lucrători
de tineret. Au fost realizate 11 module, 15
sesiuni de instruire online. Cursul de
instruire online a cuprins între 46-61 de
participanți per sesiune cu participarea
lucrătorilor de tineret, voluntarilor și
liderilor de tineret din diferite Centre de
tineret și asociații de tineret;
₋ Proiectul „Wave Week Moldova 2020”.
Au fost dezvoltate capacitățile de lider și a
abilitățile de comunicare eficientă,
consolidare a unei echipe, planificare și
implementarea proiectelor de voluntariat
pentru 100 de tineri;
₋ Proiectul „Consolidarea sectorului de
tineret și corelarea lui la prevederile
18
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#SNDST2020”. A contribuit la creșterea
nivelului de implicare a tinerilor și
organizațiilor de tineret în procesul de
consolidarea a democrației participative,
punând accent și pe participarea tinerilor
subreprezentanți în procesul decizional;
₋ Proiectul „IntegrACT ALUMNI: tineri
activi din mediul rural mobilizează
comunități de absolvenți în implementarea
politicilor de tineret în comunitatea de
baștină” - 100 tineri lideri din toată țara au
fost mobilizați, instruiți și motivați la
acțiuni
comunitare,
voluntariat
și
cooperare cu APL.

19.

18.

Susținerea
inițiativelor
tinerilor la nivel de
comunitate

2015-2020

Realizat
Autoritatea publică centrală de specialitate a
susținut financiar consolidarea a 23 Consilii
Raioanale/Municipale
de
Tineret;
implementarea a 23 de proiecte prin
intermediul Programului de Granturi 2020
pentru organizațiile de tineret și 4 proiecte prin
intermediul
Programului
,,Capitala
Tineretului”.
Prin intermediul Programului „Fondul comun
pentru dezvoltarea Centrelor de tineret și
consolidarea participării și implicării civice a
tinerilor din Republica Moldova al MECC,
SDC și UNFPA, a fost acordat suport pentru
19
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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 implică Comunitatea 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 anul 2020, în scopul
dezvoltării și implementării inițiativelor civice
ale tinerilor, în cadrul Proiectului #YouCreate
- susținerea inițiativelor comunitare creative
realizate de tineri pentru tineri”, inițiat în cadrul
Fondului comun al MECC, SDC, UNFPA, cu
suportul Terre des hommes - Moldova, au fost
realizate 27 inițiative ale tinerilor din 25
comunități, cu implicarea a peste 500 tineri, 40
reprezentanți ai Centrelor de Tineret și 45 cadre
didactice).
Prin
intermediul
Programului
raional/municipal de granturi, în anul 2020 au
fost alocate mijloace financiare în sumă de 600
mii lei pentru 416 inițiative/proiecte locale din
9 raioane:
Consiliul Municipal Chișinău - 100,00
Consiliul Raional Anenii Noi - 60,00
Consiliul Raional Criuleni - 50,00
Consiliul Raional Fălești - 40,00
20

Consiliul Raional Nisporeni - 20,00
Consiliul Raional Ocnița - 50,00
Consiliul Raional Sîngerei - 100,00
Consiliul Raional Soroca - 100,00
Consiliul Raional Ungheni - 80,00

P

20.

21.

P
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22.

Realizarea studiilor privind
practicile de stimulare a
participării electorale în
rândul tinerilor

Desfăşurarea campaniei de
informare
despre
importanța voluntariatului
și mobilizarea voluntarilor

2020

2015-2020

Realizat
Prin intermediul Programului de Granturi 2020
pentru organizațiile de tineret a fost oferit
suport financiar și logistic AO Institutul pentru
Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”
(IDIS Viitorul) întru implementare proiectului
„Promovarea participării tinerilor la procesele
electorale din Republica Moldova”, având
drept scop creșterea ratei de participare a
tinerilor la vot și la atingerea unui nivel
satisfăcător de înțelegere în rândurile
studenților și ai liderilor organizațiilor de
tineret participanți la activitățile proiectului a
importanței participării lor la procesele
electorale fără de care devine problematică
asigurarea funcționării democrației și a statului
statului de drept.
Realizat
Majoritatea proiectelor/activităților susținute http://fen.md/carava
de către MECC au fost precedate de na-festivaluluicampanii/sesiuni de informare și promovare a voluntarilor-invalorilor voluntariatului, precum și mobilizare
21
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a voluntarilor. Astfel pot fi menționate
următoarele:
- Caravana Festivalul Voluntarilor - 3
sesiuni de informare cu privire la
„Festivalului Voluntarilor 2020” (zonele
nord-Soroca, centru-Chișinău și sudCahul);
- Wave Week Moldova 2020, implementat
de Asociația pentru Dezvoltare Creativă
(ADC) - beneficiarii direcți ai proiectelor
de voluntariat, pe lângă activitățile
filantropice, desfășoară și campanii de
informare cu privire la teme importante,
dar sensibile în același timp: toleranța,
combaterea traficului de ființe umane,
educația sexuală, educația pentru sănătate,
participarea activă, beneficiarii acestora
fiind colegii din localitățile lor, centre de
tineret și consilii ale tinerilor;
- Maratonul Voluntar „Done In 72”,
implementat de Instituția Privată Centrul
Cultural Evreiesc KEDEM, Centrul
Republican al Voluntarilor - proiectul a
presupus desfășurarea unei campanii de
promovare a proiectului între organizațiile
de voluntariat și ONG-uri pe întregul
teritoriul Republicii Moldova;
În baza parteneriatului MECC și Centrul de
Instruire și Dezvoltare Personală „ANIMA” a
22

vizita-la-tine-zonacentru/
https://www.faceboo
k.com/FundatiaFEN/
videos/27381323531
02290

fost implementat proiectul ,,Săptămâna
Națională a Voluntariatului” care a avut drept
scop promovarea voluntariatului la nivel
național prin implicarea a minimum 25 UAT în
activități de voluntariat pe parcursul unei
săptămâni. Ca rezultat au fost mobilizați peste
1500 de voluntari în implementarea a peste 169
activități.

22.

23.

23.

24.

Desfășurarea anuală
Săptămânii naționale
voluntariatului

a
a

Organizarea anuală a
festivalului voluntarilor

2015-2020

2015-2020

Realizat
În baza parteneriatului MECC și Centrul de
Instruire și Dezvoltare Personală „ANIMA” a
fost implementat proiectul ,,Săptămâna
Națională a Voluntariatului” care a avut drept
scop promovarea voluntariatului la nivel
național prin implicarea a minimum 25 UAT în
activități de voluntariat pe parcursul unei
săptămâni. Ca rezultat au fost mobilizați peste
1500 de voluntari în implementarea a peste 169
activități la nivel național.

https://mecc.gov.md/ Ministerul
ro/content/ministerul Educației, Culturii și
-educatiei-culturii-si- Cercetării
cercetarii-sustinesaptamananationalavoluntariatului

Realizat
Festivalul Voluntarilor ediția 2020, a fost http://fen.md/fv2020
realizat de Fundația pentre Educației /
Nonformală, cu suportul financiar al MECC
prin intermediul Programului de granturi pentru
organizații de tineret. În cadrul evenimentului
au fost acordate 14 premii și 3 mențiuni.
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Realizat
24.

25.

25.

26.

Organizarea periodică
conferinței naționale
voluntarilor
Instruirea
continuă
coordonatorilor
voluntari

a
a
a
de

2015-2020

2015-2020

Nerealizat
În baza parteneriatului MECC și A.O.
,,Asociația pentru Dezvoltare Creativă” a fost
implementat proiectul ,,Inițiez! Coordonez!
Promovez!
Program
de
instruire
a
coordonatorilor de voluntari!”. În cadrul
proiectului au fost livrate instruiri atît pe partea
teoretică, cît și practică, pentru 58 coordonatori
de voluntari de pe întreg teritoriul țării, dintre
care 22 sunt reprezentanți ai instituțiilor publice
(liceu, primărie, inspectorat, centru etc).
Instruirile au cuprins următoarele module:
domeniile de activitate a voluntariatului;
managementul activității de voluntariat;
validarea și recunoașterea activității de
voluntariat; prezentarea programului de
voluntariat în organizație și a regulamentului de
activitate
a
voluntarilor;
pregătirea
documentelor pentru a deveni organizație
gazdă a voluntarilor; sesiuni de networking.
Suplimentar, prin intermediul proiectului
,,Săptămâna Națională a Voluntariatului 2020”
implementat de Centrul de Instruire și
Dezvoltare Personală ”ANIMA” a fost asigurat
mentorat pentru 30 de coordonatori locali în
mobilizarea a cca 1500 de voluntari și
24
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realizarea a 167 activități de voluntariat timp de
o săptămână.
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 Moldova
a fost realizat Programul de mentorat în
voluntariat pentru 11 echipe de voluntari din
cadrul Centrelor de Tineret /Volunteer Quest,
(23 participanți instruiți, 8 activități de
voluntariat realizate).

26.

27.

Susținerea și promovarea
acțiunilor de voluntariat la
nivel local și național

2015-2020

Realizat
În contextul susținerii și promovării acțiunilor &t=224https://www.
de voluntariat, MECC a acordat suport youtube.com/watch?
financiar și logistic pentru implementarea v=5xh1aLDFqOM0s
următoarelor proiecte/acțiuni:
₋ Festivalul Voluntarilor ediția 2020, realizat
de Fundația pentre Educație Nonformală
(192 beneficiari direcți);
₋ Săptămâna națională a voluntariatului
implementat de A.O. „Centrul de Instruire
și Dezvoltare Personală ANIMA” (1585
beneficiari direcți);
₋ Wave Week Moldova 2020, implementat
de Asociația pentru Dezvoltare Creativă
(104 beneficiari direcți);
₋ Maratonul Voluntar „Done In 72”,
implementat de Instituția Privată Centrul
25
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Cultural Evreiesc KEDEM, Centrul
Republican al Voluntarilor (50 beneficiari
direcți);
₋ 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
3 ședințe ale Comisiei de certificare, în
cadrul cărora au fost certificate 20 instituții
gazdă a activității de voluntariat și eliberate
221 de carnete de voluntar instituțiilor
acreditate.
În cadrul rețelei Youth Klinic Moldova, care
consta din 41 CSPT, au activat în a. 2020 peste
400 tineri voluntari.
Voluntarii YK au participat activ în activitățile
de informare a tinerilor, inclusiv în contextul
pandemiei și au acoperit cu activitățile sale de
informare, în special în mediu on-line, circa
250 000 adolescenți și tineri.
Printre cele mai relevante activați la nivel de
rețea YK menționăm următoarele:
- Campania pe rețelele de socializare „Sunt
voluntar YK si am grija de bunicii mei!
#STAI ACASA!” în limba română și rusă,
lansata la 29 martie 2020;
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- organizarea și co-facilitarea de către 35
voluntari din cadrul Youth Klinic a 18
LIVE-ri informaționale pentru tineri în
perioada aprilie-iulie 2020;
- participarea a 45 voluntari YK în calitate de
tineri experți, în cadrul Conferinței
Internaționale în sănătate tinerilor;
- elaborarea programului on-line privind
sănătatea și drepturile sexuale și
reproductive pentru adolescenți și tineri,
destinat voluntarilor Rețeaua YK Moldova.
Astfel, în baza acestuia, în septembrieoctombrie 2020 au fost instruiți 79 de
voluntari și 26 de specialiști coordonatori
de voluntariat din 26 YK. Voluntarii YK
instruiți, în perioada noiembrie-decembrie
2020 au implementat 4 campanii
informaționale peer-to-peer: 1) Sănătate
emoțională/mentală;
2)
Sănătate
fizică/corpul meu/sexualitate; 3) Consumul
de droguri și alcool și 4) Violență, care au
avut per total peste 83 000 persoane
informate.
Realizat

27

P

27.

28.

P

271.

28.

Promovarea voluntariatului
și
a
dialogului
intergenerațional

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

2020

2015-2020

În perioada declanșării carantinei, Rețeaua
Centrelor de tineret din Moldova a dezvoltat o
campanie de sensibilizare și mobilizare a
tinerilor privind conștientizarea despre
COVID-19, inclusiv solidaritatea între
generații (între tineri și persoanele în etate).
De asemenea, Rețeaua Youth Klinic Moldova a
lansat și promovat campania pe rețelele de
socializare „Sunt voluntar YK si am grija de
bunicii mei! #STAI ACASA!” în limba română
și rusă.
Realizat parțial
În scopul implementării Programului Sipoteni
,,Capitala Tineretului” 2020, au fost încheiate
contracte de finanțare cu 4 organizații
necomerciale partenere în implementarea
programului, fiind acordate din bugetul
autorității publice finanțatoare, resurse
financiare în valoare de 1 449 662,00 lei, cu o
contribuție proprie suplimentară a aplicantului
în valoare de 629 334, 00 lei, ceea ce constituie
43,41%. Cele 20 de acțiuni planificate sunt
axate pe cele 4 priorități cuprinse în Strategia
Naţională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret
2020. Reieșind din contextul pandemic
COVID-19 (ce nu depinde de voința părților),
statutul de ,,Capitala Tineretului” a fost
prelungit com. Sipoteni și pentru anul 2021 cu
28

Ministerul
Educației, Culturii și
Cercetării,
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https://mecc.gov.md/ Ministerul
sites/default/files/pla Educației, Culturii și
n_de_actiuni_sipote Cercetării
nicapitala_tineretului_
2020-2021_0.pdf

elaborarea a 4 acorduri adiționale, fără
necesitatea organizării concursului de selecție
prevăzut.

29.

30.

29.

30.

Acordarea
premiului
pentru tineret în domeniile
cultural-artistic, tehnicoștiințific și civic

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

2015-2020

2015-2020

În proces de realizare
Cu ocazia marcării Zilei Naționale a
Tineretului, MECC a desfășurat concursul
Premiul
Național
de
Tineret,
fiind
înregistrate/examinate 28 dosare. În cadrul
Ceremoniei de Premiere, ediția 2020, care a
fost desfășurată la data de 8 noiembrie, au fost
acordate 11 premii naționale. Fondul de
premiere a constituit 154 000,00 lei.
Evenimente de premiere similare (Gala
tineretului, Gala bunelor practici, Premiul
municipal pentru tineret, Festivalul tinerilor
activi etc) au fost organizate și la nivel local, la
Anenii Noi, Ialoveni, Bălți, Chișinău etc, în
cadrul cărora au fost premiați peste 110 tineri.
Realizat
Cu ocazia marcării Zilei Naționale a Tineretului
și Zilei Internaționale a Studentului, pe
parcursul lunii noiembrie 2020, pe întreg
teritoriul țării au fost realizate peste 300 de
activități, inclusiv cu implicarea a 25 de UAT.
Planul consolidat de acțiuni a fost elaborat și
publicat pe pagina web a ministerului.
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https://mecc.gov.md/ Ministerul
ro/content/anuntEducației, Culturii și
privindCercetării;
desfasurarea-galeiautorităţile
premiilor-nationale- administraţiei
pentru-dezvoltareapublice locale
sectorului-de

31.

34.

Organizarea
instruirilor
privind
crearea
şi
funcţionarea unui consiliu
local al tinerilor

Continuu

Realizat
Pentru informarea și instruirea tinerilor privind
condițiile de creare și funcționare a consiliilor
de tineret, pe parcursul anului 2020, în cadrul
Programului național de asistență pentru
dezvoltarea și consolidarea consiliilor de
tineret, au fost desfășurate următoarele:
- programul Super Mentor, în cadrul căruia
29 de tineri au fost informați și ghidați
metodologic privind crearea Consiliilor
locale de Tineret (19-22 august 2020);
- instruiri pentru grupurile de inițiativă, în
vederea creării/completării CLT. Alegerile
au fost organizate prin intermediul
portalului RNCLTM, urmare cărora au
30
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fost create/completate 32 Consilii Locale
ale Tinerilor;
Raionale/Municipale
ale
- Conferințe
Consiliilor Locale ale Tinerilor (1
noiembrie- 31 decembrie 2020) organizate
de 17 CR/MT, în cadrul au fost invitate
inclusiv și grupuri de inițiativă ale tinerilor
din localitățile rurale care aveau intenția a
fi instruite pentru crearea CLT. Urmare
instruirilor au fost create 35 consilii
locale/comunitare, astfel au fost create 16
rețele raionale/municipale ale consiliilor
locale.
- 3 instruiri pentru reprezentanții Rețelei
Naționale a Consiliilor Locale de Tineret și
ai Consiliilor Locale al Tinerilor din 11
regiuni implicate în proiect în domeniul
bugetării și participării tinerilor la proces
(menționate la activitățile de mai sus).
După instruiri, fiecare Consiliu implicat a
organizat o instruire de follow-up cu
membrii consiliilor și alte organizații
locale de tineret, pentru a asigura efectul
multiplicator al instruirii. Ulterior instruirii
au fost elaborate planurilor de advocacy
pentru fiecare Consiliu Local al Tinerilor
în ceea ce privește procesul bugetar și
consultarea și implicarea Consiliului Local
al Elevilor și al Tinerilor. Astfel, au fost
31

dezvoltate planuri de acțiune de advocacy
pentru anul 2020 și 2021 în ceea ce privește
participarea tinerilor la procesul de
bugetare și advocacy în promovarea
perspectivei tinerilor în bugetele locale.
Un rol și o atenție specială au fost alocate
participării elevilor și consiliilor de elevi în
acest proces. Pentru a sensibiliza opinia
publică și a atrage atenția asupra
subiectului participării tinerilor a fost
organizată o campanie națională online și
offline care a vizat școlile în ceea ce
privește rolul și activitatea CLT în procesul
bugetar și procesul de luare a deciziilor
locale și modul în care școlile și consiliile
elevilor se pot implica activ și se pot
conecta la aceste procese. Campania a
inclus o serie de materiale online
(infografice, videoclipuri, informații și
ghiduri dezvoltate de RNCLT, alții) și
materiale offline (pliante, postere) care
evidențiază rolul, în special al CLT.

32.

36.

Organizarea
ședințelor
rețelelor
raionale
ale
consiliilor
locale
ale
tinerilor

2015-2020

Realizat
În scopul coordonării activității consiliilor
locale/comunitare ale tinerilor în vederea
implementării Planului calendaristic al
RNCLTM, precum și extinderii rețelei raionale
de consilii, acordarea suportului metodologic
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consiliilor comunitare, grupurilor de inițiativă
și implicarea acestora în diverse procese la
nivel local, de către rețelele raionale ale
consiliilor locale ale tinerilor au fost organizate:
- Ședințe Plenare de raportare pentru anul
2020 (noiembrie- decembrie 2020) în
cadrul cărora au fost prezentate 19 rapoarte
de
activitate
a
Consiliilor
Raionale/Municipale ale Tinerilor pentru
anul 2020;
- 6 Ședințe plenare ale Consiliilor
Raionale/Municipale
ale
Tinerilor
(CR/MT), alte activități de dialog realizate
cu autoritățile publice locale despre
provocările cu care se confruntă tinerii la
nivel de comunitate, măsurile posibile
pentru depășirea acestora, unde tinerii au
fost informați privind prioritizarea
cheltuielilor pe componenta de tineret
pentru anul 2021 (masă rotundă, cafenea
publică, etc.);
- 17 Conferințe Raionale/Municipale ale
Consiliilor Locale ale Tinerilor.

33.

38.

Organizarea
ședințelor
rețelei
naționale
ale
consiliilor
locale
ale
tinerilor

2015-2020

Realizat
Pe parcursul anului 2020 de către Secretariatul
Rețelei Naționale a Consiliilor Locale ale
Tinerilor au fost organizate Ședințe trimestriale
de coordonare a implementării Planului
33
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calendaristic cu reprezentanții a 23 Consilii
Raionale/ Municipale ale Tinerilor. În cadrul
ședințelor a fost făcută o totalizare a
activităților consiliilor, stabilite prioritățile
pentru următoarea perioadă și aprobat planul de
acțiuni pentru participarea în procesul de
elaborare a bugetului public și a planului de
activități pe componenta de tineret a APL
pentru anul 2021 (17.02.2020; 11.10.2020).

34.

40.

Organizarea forumurilor
anuale ale rețelei consiliilor
locale ale tinerilor

2015-2020

Realizat
În 19 UAT de către CR/MT au fost organizate
forumuri raionale/municipale ale tinerilor cu
participarea
reprezentanților
autorităților
publice locale, ONG-uri, centrelor de tineret,
prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor.
alți actori locali (833 participanți). În cadrul
forumurilor au fost abordate necesitățile/
provocările actuale cu care se confruntă tinerii,
precum și elaborate măsurile de depășire a
acestora, aprobate 19 rezoluții, care au fost
expediate cu titlu de recomandare Autorităților
Publice Locale pentru fi a elaborate proiecte
de programe/acțiuni pentru tineri (augustoctombrie 2020).
Realizat
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P

35.

P

401.

Consolidarea capacităților
rețelei
naționale
a
consiliilor
locale
ale
tinerilor privind procesul
bugetar participativ pe
componenta tineret

2020

Pentru dezvoltarea instituțională a Consiliilor
Raionale/Municipale ale Tinerilor și instruirea
acestora în implicarea în procesul de elaborare
a bugetelor locale a fost desfășurată Școala de
vară pentru Departamentul Participarea
bugetară, în cadrul căruia 25 tineri,
reprezentanți ai 23 CR/MT, au fost instruiri
privind planificarea bugetară, resursele
financiare, mecanismul de planificare, dar și
provocările unei structuri de reprezentare a
tinerilor și managementul eficient al CR/MT.
În perioada iulie-octombrie 2020 a fost lansat
procesul de elaborare a propunerilor de
programe destinate tinerilor pentru anul bugetar
următor. 17 CR/MT au organizat ateliere de
lucru cu participarea a peste 586 tineri,
specialiști din cadrul unităților sub-structurale
ale APL, ai ONG de tineret, alți actori locali,
care au fost implicați în elaborarea a 64
propuneri de proiecte și programe care, ulterior,
au fost expediate cu titlu de recomandare APL
pentru a fi incluse în bugetul pe componenta de
tineret pentru anul 2021. 84% din
programe/proiecte propuse APL au fost
aprobate la ședința APL de aprobare a
bugetului local.
De asemenea, pentru dezvoltarea abilităţilor,
deprinderilor, aptitudinilor şi competențelor
tinerilor consilieri în implicarea în procesul de
35
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luare a deciziilor, în perioada 11-13 septembrie
2020, a fost desfășurat Atelierul de instruire
pentru Consiliile Locale ale Tinerilor
“Advocacy și bugetarea participativă la nivel
local”. În cadrul instruirii au participat 40 de
tineri care au contribuit la elaborarea a 11
planuri de advocacy.

36.

37.

41.

42.

Susținerea
consiliilor
locale ale tinerilor prin
programe de granturi

Organizarea
instruirilor
pentru consiliul local al
tinerilor privind asigurarea
durabilității financiare

2015-2020

2015-2020

Realizat
Prin intermediul Programului de asistență
pentru dezvoltarea și consolidarea Consiliilor
locale ale tinerilor, implementat de MECC în
parteneriat cu Rețeaua Națională a Consiliilor
Locale ale Tinerilor, pe parcursul anului 2020
au fost susținute 23 CR/MT, cu acordarea
granturilor în mărime de aproximativ 40 mii lei
fiecare.
Realizat
Pentru abilitatea reprezentanților CR/MT
privind asigurarea durabilității financiare și
pregatirea acestora pentru consultarea
bugetelor locale și implementarea Planului
calendaristic au fost desfășurate:
- Școala de vară pentru Departamentul
Participarea bugetară, 25 tineri instruiți
privind planificare bugetară din cadrul 23
CR/MT;
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- Instruirea privind participarea tinerilor în
procesul de consultare a bugetului raional/
municipal pe componenta de tineret, în
cadrul căreia au fost instruiți 26 tineri,
lideri ai consiliilor de tineret privind
implicarea lor în consultarea bugetelor
raionale/municipale inclusiv participarea la
elaborarea strategiilor locale de tineret;
- Instruiri, suport metodologic oferit de
Secretariatului
RNCLTM
pentru
reprezentații CR/MT privind atragerea
mijloacelor financiare,
organizarea
activităților de fundraising, implicarea
partenerilor externi care ar contribui
financiar și metodologic la dezvoltarea
programului (pe parcursul anului);
- Școala de vară pentru Departamentul
Proiecte pentru Tineri din cadrul CR/MT
(18-20 august 2020) unde 27 tineri au fost
familiarizați cu etapele scrierii unui proiect
și ciclul acestuia, oportunități de acoperire
financiară a inițiativelor, inclusiv,
fundraising, au experimentat elaborarea
unui raport al proiectului explorat, totodată
au testat instrumente de eficientizarea a
activității Departamentului.
Realizat
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38.

39.

43.

44.

Asigurarea
participării
tinerilor cu oportunități
reduse la toate activitățile
consiliilor
locale
ale
tinerilor

Instruirea
persoanelorcheie din consiliile locale
ale
tinerilor
privind
participarea inclusivă a
tinerilor cu oportunități
reduse

2015-2020

Continuu

Urmare instruirilor pentru reprezentanți ai
Departamentelor
Resurse
Umane
și
Departamentelor Comunicare din cadrul
CR/MT privind tehnicile și metode de
comunicare cu tinerii cu oportunități reduse,
precum și modalități de implicare a acestora în
activitatea structurilor reprezentative ale
tinerilor (realizat în colaborare cu AO
„Motivație”), mai multe CLT implică în
activitățile lor diverse categorii de tineri. Astfel,
4 CRT din raioanele Soroca, Orhei, Ocnita și
Rezina au identificat modalități de a motiva și
atrage în componența CRT tineri cu
oportunități reduse (dizabilități) care participă
activ la implementarea Planului Calendaristic
RNCLTM, precum și în alte activități
desfășurate la nivel comunitar.
Realizat
Pentru instruirea persoanelor-cheie din cadrul
consiliilor locale ale tinerilor a fost organizată
Școala de vară pentru Departamentul Resurse
Umane, în cadrul căreia 25 membri ai
departamentului Resurse Umane din
23
CR/MT au fost instruiți și familiarizați cu
principiile educației nonformale, au testat
modalități de evaluare și motivare a
consilierilor, au explorat instrumente de
implicare a tinerilor cu oportunități reduse în
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activitatea unei structuri de reprezentare a
tinerilor, astfel fiind elaborate 6 sisteme de
motivare a consilierilor pentru implicare activă
în activitățile consiliilor, precum și în alte
procese comunitare.

40.

45.

Promovarea programului
„ERASMUS Plus” şi a
altor
programe
internaționale

2015-2020

Realizat
În baza parteneriatelor 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.
- AO Clubul Studenților, a fost implementat
proiectul „Creșterea gradului de informare
a tinerilor cu referire la programele
naționale și internaționale de dezvoltare
personală”. Proiectul a avut drept scop
informarea tinerilor, cu accent pe tinerii din
grupuri vulnerabile, privind programele
existente (naționale/internaționale) și
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promovarea mobilității și a schimbului de
tineret prin extinderea participării
Republicii Moldova în cadrul programelor
Uniunii Europene „Erasmus Plus”.

41.

47.

Susţinerea schimbului de
experiențe dintre membrii
consiliilor
locale
ale
tinerilor

2015-2020

Realizat
Pe parcursul anului 2020 au fost realizate mai
multe activități privind stabilirea relațiilor de
colaborare și schimbul de experiențe între
consiliile raionale/comunitare (vizite de studiu,
încheierea acordurilor de colaborare, realizarea
proiectelor comune), inclusiv 3 activități au
fost realizate de către RNCLTM, având cca 245
beneficiari. Schimb de experiențe și bune
practici au avut loc inclusiv în cadrul ședințelor
comune, conferințelor raionale, naționale, școli
de vară, etc. Astfel, în perioada menționată, în
cadrul Programului de asistență pentru
dezvoltarea și consolidarea Consiliilor
Raionale/Municipale ale tinerilor, tinerii
consilieri au beneficiat de 46 activități de
mobilitate regională și națională.
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Realizat
P

42.

P

1

47 .

Promovarea și implicarea
tinerilor cu oportunități
reduse în programe de
mobilitate națională și
internațională

2020
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Nerealizat
40

43.

44.

49.

50.

Susținerea evenimentelor
de promovare a mobilității
tinerilor

Diseminarea trimestrială a
buletinelor
informative
pentru tinerii plecaţi peste
hotare

2015-2020

2015-2020

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 parțial
Pe parcursul anului 2020 au fost publicate, pe
pagina web a Biroului relații cu diaspora,
precum și diseminate prin intermediul poștei
electronice, buletine informative care au
reflectat informații privind activitățile din
domeniul diasporei, migrației și dezvoltării
(DMD). Astfel, 31 buletine informative
elaborate au fost distribuite către cca 182
Asociații, Grupuri de inițiativă, și Comunități
diasporale, 36 Misiuni diplomatice și oficii
consulare ale Republicii Moldova și peste 3000
persoane fizice. Urmare a distribuirii, peste
1000 tineri din diasporă au avut acces la
informațiile relevante din domeniul DMD,
astfel au avut posibilitatea să se informeze și să
aplice și la programele lansate de BRD:
- Zilele Diasporei 2020, ediție on-line,
desfășurată în perioada 21-23 august, în
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Buletinele
Cancelaria de stat
informative pot fi
accesate pe pagina:
https://brd.gov.md/ro
/content/buletineinformative
Buletin informativ
nr. 31/20 (14 – 24
decembrie)
Buletin informativ
nr. 30/20 (23 – 27
noiembrie)
Buletin Informativ
nr. 29/20 (16 – 20
noiembrie)
Buletin informativ
nr. 28/20 (02 – 14
noiembrie)

cadrul căreia s-au înregistrat 130 persoane
din 26 țări. Reieșind din faptul că
evenimentul a fost transmis on-line pe
pagina Facebook a Biroului relații cu
diaspora și pe www.privesc.eu, impactul a
fost mult mai mare comparativ cu edițiile
precedente. Circa 40 000 persoane din
diasporă și Republica Moldova au urmărit
evenimentul. Tinerii din diasporă au
participat la 7 sesiuni on-line în cadrul
„Zilei ușilor deschise la Guvern/ministere”
și au intrat în dialog cu reprezentanți APC
din Republica Moldova. Împreună cu
tinerii din diasporă a fost organizată
sesiunea ,,Diaspora inspiră”, care a adus în
prim plan istorii de succes ale membrilor
diasporei și a tinerilor implicați în proiecte
de dezvoltare locală, activități filantropice
ș.a. organizate în Republica Moldova.
- Programul *Diasporă*Origini*Reveniri
2020 (DOR), ediție online, organizată în
perioada 10-19 august. La Program s-au
înregistrat 138 de copiii și tineri din
diasporă,
din
18
țări,
numărul
beneficiarilor indirecți fiind de aprox. 300
persoane. Tinerii din diasporă au beneficiat
de cca. 35 de activități tematice, activități
de divertisment, concursuri etc., în scopul
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Buletin informativ
nr. 27/20 (19 – 31
octombrie 2020)
Buletin informativ
nr. 25/20 (17 – 23
august 2020)
Buletin informativ
nr. 24/20 (10 – 16
august 2020)
Buletin informativ
nr. 23/20 (03 – 07
august 2020)
Buletin informativ
nr. 22/20 (20 iulie – 1
august 2020)
Buletin informativ
nr. 21/20 (13 -18
iulie 2020)
Buletin informativ
nr. 20/20 (29 iunie 10 iulie 2020)
Buletin informativ
nr. 19/20 (22-27
iunie 2020)
Buletin informativ
nr. 18/20 (09-19
iunie 2020)

menținerii identității naționale, culturale și
lingvistice.
- Programul ,,Diaspora Engagement Hub” în
cadrul căruia au fost oferite 10 granturi
pentru subprogramele:
1. reîntoarcerea profesională a diasporei-2
granturi;
2. proiecte inovative ale diasporei-3
granturi;
3. subprogram destinat tinerilor din
diasporă, lansat în anul 2020 care are drept
scop
susținerea
implementării
și
promovării inițiativelor și ideilor tinerilor
din diasporă în vederea valorificării
capitalului uman al diasporei pentru
dezvoltarea economică, socială și culturală
a țării-5 granturi.
- Subprogramul ,,Proiecte inovative ale
diasporei” în cadrul căruia 6 tineri din
diasporă au avut posibilitatea de a-și aplica
inițiativele în Republica Moldova
implementând proiecte în domeniul
educației,
dezvoltării
comunitare,
cercetării și turismului- 1 grant oferit.
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Buletin informativ
nr. 17/20 (25 mai-5
iunie 2020)
Buletin informativ
nr. 16/20 (18-22 mai
2020)
Buletin informativ
nr. 15/20 (11-15 mai
2020)
Buletin informativ
nr. 14/20 (4-8 mai
2020)
Buletin informativ
nr. 13/20 (06 - 10
aprilie 2020)
Buletin informativ
nr. 12/20 (30 martie –
3 aprilie 2020)
Buletin informativ
nr. 11/20 (23-27
martie 2020)
Buletin informativ
nr. 10/20 (18-20
martie 2020)
Buletin informativ
nr.
9/20
(16-18
martie 2020)

Buletin informativ
nr. 8/20 (9-13 martie
2020)
Buletin informativ
nr. 7/20 (2-6 martie
2020)
Buletin informativ
nr.
6/20
(24-28
februarie 2020)
Buletin informativ
nr.
5/20
(17-21
februarie 2020)
Buletin informativ
nr.
4/20
(10-14
februarie 2020)
Buletin informativ
nr.
3/20
(3-7
februarie 2020)
Buletin informativ
nr.
2/20
(27-31
ianuarie 2020)
Buletin informativ
nr.
1/20
(13-24
ianuarie 2020)
Raportul
privind
organizarea
și
desfășurarea Zilelor
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Diasporei poate fi
accesat la linkul:
https://brd.gov.md/si
tes/default/files/docu
ment/attachments/ra
port-brd-zd2020_final3.10.2020.pdf;
Activitățile
organizate pot fi
accesate la linkul:
https://www.youtube
.com/user/brdmoldo
va;
Atelierul ,,Diaspora
inspiră” poate fi
accesat la linkul:
https://bit.ly/3hMrC
Gh;
Raport:
https://brd.gov.md/si
tes/default/files/docu
ment/attachments/ra
port-dor-2020_final3_octombrie2020.pdf
Sintezele celor 10
zile ale Programului
45

DOR 2020 pot fi
accesate la linkul:

45.

51.

Organizarea instruirilor de
creare și gestionare a
blogurilor

2015-2020

Realizat
Prin acordarea susținerii financiare proiectului
„Creșterea gradului de informare a tinerilor cu
referire
la
programele
naționale
și
internaționale de dezvoltare personală”,
implementat de către AO Clubul Studenților, în
perioada iunie – august au fost organizate 10
instruiri pentru 100 de tineri cu tematicile:
creare de articole informative despre
oportunități pentru tineri; creare content video
46

https://brd.gov.md/ro
/pressreleases?page=1
Detalii:
https://brd.gov.md/si
tes/default/files/infor
matii_generale_desp
re_programul_de_gr
anturi_deh_3.pdf;
https://brd.gov.md/ro
/content/au-fostdesemnate-7proiectecastigatoare-cadrulprogramuluiguvernamental-degranturi
Ministerul
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Cercetării

și audio, inclusiv administrarea de video
bloguri; promovarea materialului în mediul
online și offline; utilizarea resurselor open
source pentru crearea de conținut vizual
interactiv; etc.

46.

57.

Susținerea organizării, în
comun cu organizațiile și
instituțiile
de
tineret
partenere, a conferinţelor,
forumurilor, seminarelor
internaționale
etc.în
Republica
Moldova
privind
domeniul
politicilor
de
tineret,
conform angajamentelor
asumate
în
cadrul
organizațiilor
internaționale (Consiliul
Europei,
Uniunea
Europeană, CSI, GUAM,
Iniţiativa
Central
Europeană etc.)

2015-2020

Realizat parțial
În perioada 30 noiembrie - 2 decembrie 2020,
MECC în parteneriat cu GOPA a organizat
evenimentul online cu genericul: Tineretul în
Republica Moldova. Consolidarea ocupării
forței de muncă pentru tineri, antreprenoriat și
participare. La eveniment au participat
reprezentanții structurilor asociative de tineret
și ai autorităților publice din Moldova, Ucraina
și Georgia.
Pe parcursul anului 2020 se realizează de către
MECC în parteneriat cu Universitatea din
Malmo și CIDDC un proiect de lungă durată pe
tema ,,Social Innovation in public sector”.
Cursul constă în realizarea seminarelor,
instruirilor și meselor rotunde pe parcursul
anului 2020-2021 pentru reprezentanții
societății civile și instituțiilor publice din
Georgia, Ucraina, Macedonia, Bosnia și
Moldova.
Realizat parțial
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47.

48.

58.

59.

Dezvoltarea
cooperării
multilaterale
prin
asigurarea unei comunicări
dinamice și eficiente cu
organizațiile și structurile
internaționale ce susțin
politicile de tineret și sport
(Consiliul
Europei,
Comisia
Europeană,
Organizația
Națiunilor
Unite,
Comunitatea
Statelor
Independente,
GUAM, Inițiativa Central
Europeană, Grupul de la
Visegrad etc.)

Promovarea mobilităţii şi a
schimbului de tineret prin
extinderea
participării
Republicii Moldova în
cadrul programelor Uniunii

2015-2020

2015-2020

Republica Moldova face parte din Comitetele
directoare tematice (CDEJ și CMJ) ale
Consiliului Europei și a participat pe parcursul
anului 2020 la 2 întruniri realizate (12-14
octombrie) în format online și a contribuit cu
expertiză la elaborarea documentelor și
recomandărilor tematice.
Republica Moldova este parte a Consiliului de
coordonare a acordului parțial privind
mobilitatea tinerilor prin intermediul cardului
de tineret al CoE și a participat pe parcursul
anului 2020 la 1 întrunire a Consiliului.derulată
în format la data de 6 octombrie 2020 în format
online.
A fost dezvoltată cooperarea bilaterală și
multilaterală
între
instituțiile
publice
responsabile de domeniul de tineret și
structurile asociative de tineret din spațiul CSI,
prin participarea la evenimentele comune
organizate în format online, schimb de
experiență și informații etc.
În curs de realizare
În baza parteneriatelor 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
48
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Europene „Erasmus Plus”
și ,,Eastern Partnership”

49.

65.

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.
- AO Clubul Studenților, a fost implementat
proiectul „Creșterea gradului de informare a
tinerilor cu referire la programele naționale
și internaționale de dezvoltare personală”.
Proiectul 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”.

Parțial realizat
Implicarea prestatorilor de Pe parcursul Pentru dezvoltarea unui dialog durabil cu
servicii
prietenoase implementăr prestatorii de servicii, precum și implicarea
acestora în procese de elaborare, consultare și
tinerilor în procesul de ii
elaborare, monitorizare şi
monitorizare a politicilor publice ce vizează
evaluare
a
politicilor
tinerii, comunicarea și interacțiunea cu
publice ce vizează tinerii
reprezentanții Rețelei Naționale a Centrelor de
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tineret, cu partenerii, dar și în cadrul rețelei este
continuu îmbunătățită.
Astfel, pe parcursul anului 2020 au fost
organizate 4 ședințe de coordonare cu Rețeaua
Centrelor de tineret și 2 ședințe ale Grupului de
Referință privind implementarea Programului
de dezvoltare a Centrelor de tineret 2017- 2022
în cadrul cărora au fost prezentate proiectele de
documente de politici privind cadrul
regulatoriu al Centrelor de tineret rezultatele și
rapoartele intermediare privind implementarea
Programului, precum și consultat proiectul de
Plan de acțiuni al Fondului Comun pentru 2021.
De asemenea Centrele de tineret sunt implicate
activ într-o altă serie de acțiuni ce țin de
dezvoltarea sectorului de tineret, cum ar fi
participarea în cadrul grupurilor de lucru
privind elaborarea proiectelor de documente,
politici și alte acte de reglementare a sectorului
de tineret. De asemenea prestatorii de servicii
pentru tineri sunt implicați inclusiv în activități
de coordonare, informare reciprocă și
consultare care au contribuit la îmbunătățirea
comunicării și la crearea sinergiilor între
intervențiile partenerilor. De asemenea
participă activ la conferințe naționale privind
politicile în domeniu; evenimente de totalizare,
ateliere de consultare a realizărilor politicilor de
tineret incluse în Strategia Națională de
50

Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020,
diverse campanii privind rolul și valoarea
adăugată pe care o reprezintă tinerii prin
participarea lor în diverse procese naționale,
dar și globale.
Realizat
50.

51.

66.

68.

Desfăşurarea forumurilor
anuale ale prestatorilor de
servicii
prietenoase
tinerilor
Facilitarea schimburilor de
experienţe în cadrul reţelei
naţionale a prestatorilor de
servicii
prietenoase
tinerilor şi la nivel
internaţional

2015-2020

2015-2020

Ministerul
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Nerealizat
Pentru dezvoltarea unei platforme de învățare și
comunicare între specialiștii și lucrătorii de
tineret din Republica Moldova și Estonia, în
luna martie 2020, 10 lucrători de tineret,
reprezentanți ai Centrelor de Tineret,
funcționari publici din cadrul APL nivel II
responsabili de politicile de tineret, au
participat la vizita de studiu în Estonia. În
cadrul vizitei au avut posibilitatea să învețe
direct din experiența colegilor din Estonia în
ceea ce privește activitatea centrelor de tineret,
programele și tipul de servicii prestate,
instrumente eficiente de lucru cu tinerii,
evaluarea serviciilor pentru tineri, formarea
inițială și dezvoltarea profesională a
lucrătorilor de tineret, precum și recunoașterea
competențelor profesionale dobândite de către
aceștia.
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Alte vizite de studiu inițial planificate pentru
anul 2020, au fost amânate pentru anul 2021,
ținând cont de contextul pandemic și restricțiile
impuse la nivel național și internațional.
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68 .

Instruirea
personalului
centrelor de tineret privind
aplicarea
standardelor
minime de calitate în
prestarea serviciilor pentru
tineri

2020

Realizat parțial
În perioada aprilie-iunie 2020, în cadrul
Fondului Comun pentru dezvoltarea Centrelor
de tineret și consolidarea participării și
implicării civice a tinerilor al MECC, SDC și
UNFPA, a fost realizat Programul de instruire
online pentru lucrătorii de tineret, care a inclus
15 sesiuni tematice. Programul de instruire s-a
desfășurat în baza unei abordări non-formale,
principiile directoare în stabilirea metodologiei
sesiunilor s-au axat pe o metodologie
participativă și interactivă, posibilă în condiții
online, implicând participanții astfel, încât
fiecare să aibă spațiu și oportunitate de învățare
și să contribuie la dezvoltarea personală și
profesională. Astfel, au fost realizate 11
module, în cadrul a 15 sesiuni de instruire
online:
- Modulul 1. Instrumente de comunicare şi
lucru cu tinerii la distanţă. Etica de
comunicare online;
- Modulul 2. Locul meu în lume Sesiunea 1
și 2;
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- Modulul 3. Portofoliul European pentru
liderii de tineret și lucrătorii de tineret
(Consiliul Europei). Setul de Competenţe
pentru Lucrătorii de Tineret (Comisia
Europeană). Insigne pentru recunoaşterea
competențelor lucrătorilor de tineret;
- Modulul 4. Leadership în lucrul cu tinerii;
- Modulul 5. Promovarea tinerilor şi a
iniţiativelor de tineret la nivel local;
- Modulul 6. Sesiunea 1, 2. Ghidarea în
carieră Ocupația mea: lucrător de tineret;
Ghidarea în carieră: Metode de ghidare a
tinerelor în alegerea unei profesii;
- Modulul 7. Sesiunea 1, 2. Educaţia
interculturală:
metode
de
lucru,
comunicare şi înţelegere a tinerilor;.
Educaţia
interculturală:
Identitate,
Prejudecăţi, Stereotipuri şi Discriminare;
- Modulul 8. Managementul conflictului;
- Modulul 9. Conceptele de bază ale
educaţiei non-formale;
- Modulul 10. Crearea spațiului pentru
activitatea diferitor comunități de interese
ale tinerilor în cadrul centrelor de tineret;
- Modulul 11. Activităţi non-formale de
educaţie pentru drepturile omului:
utilizarea
manualului
COMPASS.
Sesiunea 1 și 2.
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Cursul de instruire online a cuprins între 61-46
de participanți per sesiune cu participarea
lucrătorilor de tineret, voluntarilor și liderilor
de tineret din diferite Centre de tineret și
asociații de tineret.
Certificarea și validarea cunoștințelor și
competențelor dobândite în cadrul Programului
a fost realizată prin intermediul Sistemului
Digital de Insigne (Open Bagdes System), care
recunoaște participarea la acest program și
reprezintă un instrument de vizualizare,
planificare și accesare a rezultatelor atinse de
către fiecare participant în parte. Cei 57
participanţi au beneficiat de Certificat de
participare, în cadrul căruia erau menţionate
informaţiile despre program, precum şi listate
toate insignele acumulate de participant, în
cadrul sesiunilor la care a participat.
Oferirea suportului metodologic și de
consultanță, consiliere, ghidare şi mentorat vor
fi intensificate odată cu aprobarea Portofoliului
de servicii/programe pentru Centrele de tineret
în vederea aplicării acestuia în practică.
Realizat parțial
53.

69.

Acreditarea prestatorilor de 2015-2020
servicii
prietenoase
tinerilor
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Nerealizat
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71.

Extinderea
serviciilor
prietenoase tinerilor în
toate centrele raionale

2016-2020

În vederea extinderii serviciilor pentru tineri la
nivel local, pe parcursul anului 2020, în urma
negocierilor
purtate
cu
administrația
autorităților publice locale nivel I și II, MECC
a recepționat solicitări ale APL privind
deschiderea a 4 Centre de tineret în localitățile
Sîngera (Chișinău), Sireți (Strășeni), Măcărești
(Ungheni), Basarabeasca, care vor fi dotate pe
parcursul anului 2021, cu condiția că spațiile
atribuite centrelor de tineret vor corespunde
prevederilor PDCT 2022. La momentul actual
Rețeaua Națională a Centrelor de Tineret are o
acoperire de peste 65,7% din numărul total de
UAT.
Totodată, din perspectiva realizării obiectivului
de extindere teritorială a serviciilor de tineret,
lucrătorii de tineret din cadrul Centrelor de
tineret au organizat diverse activități de
outreach/lucrul mobil cu tinerii și în alte
localitati rurale unde nu activează Centre de
tineret.
Pentru funcționarea eficientă a centrelor de
tineret și prestarea unor servicii/programe de
calitate pentru tineri, dar și spațiu pentru
dezvoltarea și extinderea acestora la nivel de
comunitate a fost elaborat Conceptul
Portofoliului de servicii/programe pentru
Centrele de tineret, care stabilește cadrul
general, precum și idei / instrumente / modele
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autorităţile
administraţiei
publice locale de
nivelul întîi şi al
doilea

inovative pentru viitoarele activități cu tinerii
ale centrelor raionale de tineret, inclusiv
Portofoliul de programe al Centrelor de tineret,
în
baza
căruia
vor
fi
dezvoltare
servicii/programe pentru tineri, în corespundere
cu necesitățile acestora, atât la nivel raional, cât
și local.
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74 .

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

Dezvoltarea și asigurarea
sustenabilității serviciilor
de
tip
outreach
și

2015-2020

2020

În curs de realizare
În cadrul Programului de instruire online pentru
lucrătorii de tineret, dezvoltat în cadrul
Fondului Comun al MECC, SDC și UNFPA și
realizat în perioada aprilie- iunie 2020, două
module ale programului au inclus sesiuni de
instruire cu tematicile: Educaţia interculturală:
metode de lucru, comunicare şi înţelegere a
tinerilor; Educaţia interculturală: Identitate,
Prejudecăţi, Stereotipuri şi Discriminare;
Managementul conflictului, etc.
Cursul de instruire online a cuprins între 61-46
de participanți per sesiune cu participarea
lucrătorilor de tineret, voluntarilor și liderilor
de tineret din diferite Centre de tineret și
asociații de tineret.
Realizat
Pe parcursul anului 2020, cu suportul
Partenerului de Implementare în cadrul
Fondului Comun al MECC, UNFPA și SDC,
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asigurarea instrumentelor
viabile de lucru cu tinerii
cu oportunități reduse

Asociația pentru Dezvoltare Creativă a oferit
suport în consolidarea componentei de
outreach/lucrul mobil de tineret. Astfel,
Centrele de tineret au beneficiat de suport
logistic și instruire/formare online pentru
lucrătorii de tineret și coordonatori de
voluntari, fiindu-le oferit sprijin și ghidare în
organizarea activităților mobile de tineret,
alegerea metodelor, elaborarea conceptului,
etc. Urmare instruirilor, de către lucrătorii de
tineret din cadrul Centrelor de tineret au fost
realizate diverse de activități outreach pentru
tineri din diverse medii (rurale, etnice, etc).
Activitățile organizate în afara Centrului de
tineret, lucrul mobil de tineret au contribuit
semnificativ la diversificarea activităților cu
tinerii, incluziunea unor noi grupuri de tineri,
incluziunea tinerilor cu nevoi speciale sau din
medii dezavantajate, având ca beneficiari circa
1300 adolescenți și tineri, inclusiv cei
marginalizați.
Conform datelor statistice prezentate de către
Centrele de tineret în semestrul II al anului
2020 se evidențiază o creștere a activităților
outreach în cadrul serviciilor prestate de către
Centrele de tineret și anume la: Serviciul de
participare (27,5%) Serviciul de animare a
timpului liber (11,6%). Serviciul Voluntariat
(25,4%);Serviciului de orientare și consiliere
57

vocațională - din 65 de activități realizate 14 au
fost activități de outreach; Serviciului de
informare și documentare - de la 7,6% (sem.I)
la 11,3% ( sem.II), Alte servicii - din 150 de
activități organizate, 2,7% au fost activități de
outreach.
Activitățile de outreach, fost organizate
inclusiv
în
parteneriat
cu
alte
organizații/grupuri de inițiativă la nivel local.
Beneficiarii servicilor sunt preponderent tineri
cu vârsta de 15-19 ani și 20-24 ani, din ambele
medii de reședință.
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Dezvoltarea și prestarea
serviciilor outreach pentru
tinerii cu oportunități
reduse, inclusiv tinerii
NEET

2020

Realizat parțial
Pe parcursul anului 2020, în contextul
pandemiei, au fost limitate serviciile outreach,
fiind dezvoltate intens serviciile de la distanță
oferite sub forma de informare și consiliere online de către specialiștii rețelei Youth Klinic.
Pentru a promova aceste servicii:
- au fost ajustate normele de funcționare a
centrelor de sănătate prietenoase tinerilor
în perioada pandemica (ordinul MSMPS
nr.706 din 31.07.2020);
- au fost create și distribuite bannere de
informare pe rețelele de socializare;
- se asigură funcționalitatea site-ului de
informare
de
la
distanță
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https://teenslive.info/ Ministerul
ro/intreaba-unEducației, Culturii și
specialist
Cercetării
http://programare.yk.
md

https://teenslive.info/ro/intreaba-unspecialist
- a fost creat instrumentul de programare și
consiliere on-line la toți specialiștii YK
Neovita – http://programare.yk.md
- a fost elaborat conceptul liniei fierbinți
pentru tineri YOUTHHELPLINE.
Ca rezultat, în anul 2020:
- ¼ din consultațiile specialităților au fost
oferite on-line;
- 10000 adolescenții și tineri în stare de
vulnerabilitate și de risc (din familii socialvulnerabile, cu nevoi speciale, utilizatori
de droguri, persoane HIV pozitive, copii
străzii etc.) au beneficiat de asistență
consultativă a centrelor YK, constituind
26% din beneficiarii consultațiilor.

58.

75.

Implementarea
unui
program de pregătire a
prestatorilor
pentru
inițierea
serviciilor
outreach

2017-2020

Realizat parțial
Îmbunătățirea calității serviciilor oferite
tinerilor, în special pentru serviciile de
informare și participare, petrecerea timpului
liber, precum și acumularea cunoștințelor și
instrumentelor noi de organizare a lucrului
mobil de tineret pentru a ajunge în alte localități
rurale, precum și la cele mai vulnerabile
grupuri de tineri, rămâne a fi foarte importantă

59

Ministerul
Educației, Culturii și
Cercetării

din perspectiva realizării obiectivului de
extindere teritorială a serviciilor de tineret.
Dezvoltarea componentei lucrului mobil de
tineret /outreach în cadrul Rețelei Centrelor de
tineret s-a realizat cu suportul Partenerului de
Implementare, Asociația pentru Dezvoltare
Creativă, prin intermediul căreia a fost oferit
suport în consolidarea componentei de
outreach/lucrul mobil de tineret în cadrul
Centrelor de tineret.
În cadrul Programului de mentorat în lucrul
mobil de tineret/outreach au fost promovate
activitățile de sprijin pentru Centrele de tineret
în furnizarea de activități de asistență, în special
destinate celor mai vulnerabili fete și băieți,
adolescenți din zonele îndepărtate. Au fost
selectate 15 Centre de tineret (11 centre de
tineret și 4 filiale), care au beneficiat de
instruire și un program de mentorat în
organizarea activităților lucrului mobil de
tineret.
Astfel, pe parcursul anului 2020 de către
lucrătorii de tineret au fost organizate peste 70
de activități outreach/lucru mobil de tineret,
care au avut ca beneficiari peste 1300 de tineri
din diverse medii, precum:precum: concursuri
de provocări; jocuri în aer liber; Clubul
Tinerilor Mămici; discuții cu tinerii în locuri
publice; sesiuni de informare în localitățile
60

rurale;
vizionare
de
filme/inclusive
moldovenești; campanie de informare în
instituții, centre sociale (despre servicii,
oportunitățile care există pentru tineri); discuții
ghidate despre voluntariat; campanie de
informare în cartiere; seara jocurilor de
societate; starturi vesele; instruiri: primii pași în
foto și video; City Quest și alte jocuri, etc.
Pentru implementarea proiectelor Centrele de
tineret au beneficiat de suport logistic (pauză de
cafea, materiale, resurse pentru transport) și
instruire /formare online pentru lucrătorii de
tineret și coordonatori de voluntari; suport și
ghidare în organizarea activităților mobile
de tineret, alegerea metodelor, elaborarea
conceptului etc. De asemenea, pentru o mai
bună comunicare și învățare de la egal la egal,
au fost organizate instruiri periodice online în
grup, cu colegii din alte Centre.

P

59.

P

1

76 .

Sprijinirea creării spațiilor
sigure,
interactive
și
prietenoase tinerilor în
centrele de tineret

2020

Realizat parțial
Pentru îmbunătățirea capacităților instituționale
ale Centrelor de tineret și facilitarea,
disponibilității
serviciilor
prestate
și
dezvoltarea unor spații sigure, prietenoase și
accesibile pentru tineri în anul 2020 pentru a
suplini baza tehnico-materială a Centrelor de
tineret,
conform
necesităților
privind
dezvoltarea instituțională, către Centrele de
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tineret au fost furnizate echipamente utile,
calitative și necesare pentru a îmbunătăți
mediul de lucru și a atrage tinerii în activitățile
centrelor.
Resursele și dotările oferite (22 televizoare HD,
124 ochelari VR (Realitate Virtuală) și 22
console de joc), au contribuit la îmbunătățirea
mediului de activitate a Centrelor de tineret și
facilitarea unui mediu de lucru interactiv și
atractiv pentru tineri. Resursele sunt utilizate în
mod proactiv de către personalul Centrelor de
tineret în timpul activităților și facilitează
extinderea teritorială a activității / serviciilor
prestate de către Centru.
Totodată, pe parcursul anului 2020, 5 Centre de
tineret au schițele de proiect definitivate și
estimate costurile pentru renovare. A fost
elaborat pachetul de documente privind
lansarea concursului de selecției a companiei de
construcții care va renova cele 5 Centre de
tineret.
De asemenea, în baza inițiativelor comunitare
ale tinerilor, focusate pe amenajarea spațiilor
prietenoase pentru tineri, atat în interiorul
cladirilor, cat și spațiilor libere pentru
activitățile de tineret, în cadrul Programului
YouCreate - Inițiative comunitare creative
realizate de tineri pentru tineri, cu suportul
Partenerului de Implementare al UNFPA,
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Fundația Terres des hommes Moldova, au fost
susținute mai multe proiecte pentru asigurarea
unui spațiu prietenos tinerilor în raioanele
Rîșcani, Contemporanul Bălți, CRAT Bălți,
Fălești, Ignăței, Chișinău, Hîrtopul Mare,
Doroțcaia, Strășeni, Cahul, Leova, precum și
amenajarea spațiilor prietenoase pentru tineri în
interiorul clădirilor (Edineț, Măcărești, Orhei,
Ciorescu, Grătiești, Mălăieștii Noi, Varnița,
Făclia Bălți,Cărpineni).
În rezultatul suportului acordat au fost
amenajate: 9 spații prietenoase în interiorul
Centrelor de tineret; 10 spații prietenoase
tinerilor în exterior, diverse ateliere creative.
Exemple de activități comunitare ale tinerilor
pot fi vizualizate pe accesând canalul de
Youtube al Rețelei Centrelor de tineret,
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Sprijinirea centrelor de
tineret în implementarea
planurilor de activitate

2020

Realizat
În perioada de referință 11 raioane au beneficiat
de suport în elaborarea Planurilor de acțiuni
pentru tineret pe anul 2021, având la bază
abordarea intersectorială a domeniului de
tineret, precum și cu participarea actorilor
interesați de la nivel local. În urma sprijinului
acordat activitatea Rețelei Centrelor de tineret
reflectă
o
dinamică
per
fiecare
program/serviciu în parte, inclusiv din noului
context de activitate în condițiile restricțiilor
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pandemice. Unul dintre motivele ce poate sta la
baza
acestei
dinamici
pozitive este
implementarea Programului Național de
Dezvoltare a Centrelor de Tineret 2022, realizat
de MECC în parteneriat cu UNFPA, obiectivele
de bază ale programului fiind orientate spre (I)
dezvoltarea profesională a resurselor umane din
cadrul centrelor de tineret, (II) oferirea
suportului pentru dezvoltarea bazei tehnicomateriale a centrelor de tineret și (III) acordarea
sprijinului financiar pe principiu de paritate în
vederea lansării și dezvoltării Programelor
locale de granturi pentru inițiativele, proiectele
tinerilor.
Totodată, crearea platformelor de instruire la
distanță/online a personalului Centrelor de
tineret, a contribuit la dezvoltarea profesională
a resurselor umane din cadrul Centrelor de
tineret, ceea ce reprezintă o intervenție
strategică și o valoare adăugată pentru creșterea
capacității instituționale a Centrelor de tineret.
Așadar, Centrele de tineret prin utilizarea
mediului online și a instrumentelor IT au
facilitat implicarea tinerilor în cadrul diferitor
activități de tineret, contribuind astfel la
promovarea și diversificarea serviciilor pentru
tineret, menținerea contactului cu echipele de
voluntari etc.
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În acest sens, în cadrul Fondului Comun au fost
stabilite
2
intervenții
programatice
majore/componente,
care
să
răspundă
necesităților de formare și instruire a
personalului Centrelor de tineret, tipului
programelor/serviciilor prestate, dar și
așteptărilor tinerilor în contextul perioadei de
carantină.
Astfel, pe parcursul anului 44 de Centre de
tineret au fost consulate și informate regulat în
vederea implementării planurilor de acțiuni,
precum și au beneficiat de suport metodologic,
logistic și financiar în realizarea mai multor
proiecte, inițiative ale tinerilor.
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Sprijinirea centrelor de
tineret în implementarea
planurilor individuale de
dezvoltare instituțională

2020

Realizat
În scopul acordării suportului Centrelor de
tineret în implementarea Planurilor individuale
de dezvoltare instituțională, cu suportul
Partenerului de Implementare al Fondului
Comun, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare,
în cadrul Programului de capacitare în
domeniul managementului organizațional, 11
Centre de tineret ( Ct Cahul, Ct Nisporeni, Ct
Singerei, Ct Chișinău, Ct Grătiești, Ct Glodeni,
Ct „UNIT” Criuleni, inclusiv fil. Hîrtopul
Mare, Ct Hîncești, Ct „Contemporanul” și
Centrul de resurse pentru adolescenți și
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tineri”CRAT ”, mun.Bălți) au beneficiat de
asistență metodologică și de consultanță.
Fiecare Centru de tineret a beneficiat de cel
puțin 5 ședințe individuale de coaching, axate
pe consolidarea echipei Centrului în
dezvoltarea diverselor programe și servicii
pentru tineri, în baza teoriei schimbării şi a
cadrelor de rezultate scontate.
Programul s-a concentrat pe următoarele
domenii de management:
- management bazat pe rezultate;
- implementarea standardelor de calitate ale
portofoliului de programe;
- promovarea și vizibilitatea programelor și
activităților Centrelor de Tineret;
- activități de colectare de fonduri.

62.

63.

77.

78.

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

Editarea
de
ghiduri
informative în scopul de a
promova modul de viață
sănătos în rândul tinerilor

2015-2020

2015-2020

Realizat parțial
Susținerea continuă AO „Reţeaua de Tineri
Educatori DE LA EGAL LA EGAL”, Y-PEER
Moldova a facilitat extinderea rețelei, ajungând
să acopere 26 de raioane care au echipe de
educatori Y-PEER.
Realizat
Acțiunea a fost realizată în anul 2016.

Realizat
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64.

65.

79.

80.

Asigurarea campusurilor
studenţeşti cu puncte de
distribuire de materiale
informative în domeniul
sănătății tinerilor și cu
prezervative
Organizarea de campanii și
activități de informare cu
privire la modul sănătos de
viață al tinerilor

2017-2020

2015-2020
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Nerealizat
Cu suportul MECC au fost implementate
următoarele proiecte/activități:
- Proiectul „Schimbare prin Implicare!”
implementat de către A.O. Reţeaua de
Tineri Educatori DE LA EGAL LA EGAL,
Y-PEER Moldova. În cadrul proiectului a
fost asigurată informarea tinerilor din peste
25 de localități din țară cu privire la
sănătatea
sexuală
și
reproductivă,
comportament responsabil în adolescență,
dezvoltarea abilităților de lider și
competențelor de comunicare eficientă
dintre tineri și APL la luarea deciziilor la
nivel local (total 3450 beneficiari direcți);
- satatate#tineri: Programul de instruire
online „Particularitățile de Dezvoltare a
Adolescenților”, realizat în parteneriat cu
AO „Sănătate pentru tineri” în cadrul
căruia au beneficiat de instruire 44 Centre
de tineret;
- Sondaj privind impactul COVID-19
asupra tinerilor, fiind efectuată o analiză
asupra bunăstării psiho-emoționale
a
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tinerilor (octombrie 2020). Urmare a
efectuării sondajului a fost elaborat un
Raport privind impactul COVID-19 și
programele/serviciile prestate de Centrele
de tineret (sondaj de tip Booster pentru
beneficiarii Ct).
La nivel local au fost realizate peste 100
activități privind modul sănătos de viață.
Spectrul de activități realizate a cuprins ore
informative cu tematica ,,Evitarea sarcinii
nedorite și Contracepția”; ateliere ,,Educație
pentru sănătate. Comportament deviant”, ,,Un
mod de viață sănătos”; campanii de
sensibilizare a populației ,,Ziua Mondială Fără
Tutun!; instruiri informative ,,Particularitățile
și specificul de dezvoltare fizică și psihică a
adolescenților”;
filmulețe
video/spoturi
realizate cu mesaje ,,Stăm acasă!”, ,,Ce este
infecția cu Coronavirus COVID-19)?”, ,,Cum
ne protejăm de Coronavirus?”; activități
sportive ca fotbal, baschet, șah, dame, tenis de
masă; quiz-uri ,,Principii Sănătoase”; sesiuni de
informare ,,ask a nutritionist” etc/

66.

81.

Realizarea de studii anuale
referitoare la nivelul de
acces și la calitatea

2015-2020

Realizat
În luna decembrie 2020, a fost efectuat studiul
de auto-evaluare a calității CSPT/YK în toate
cele 41 structuri. Media de corespundere cu
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serviciilor medicale oferite
tinerilor

67.

68.

82.

83.

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

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

standardele de calitate auto-evaluate este 130
puncte din 158.

Continuu

2015-2020

Parțial realizat
Pe parcursul a mai multor ani, inclusiv anul
2020 a fost oferit suport Reţelei de tineri
educatori „De la egal la egal”, în scopul
implementării proiectului la nivel național
privind sănătatea sexual-reproductivă. Astfel,
Reţeaua de tineri educatori „De la egal la egal”
este una din organizațiile de tineret care
participă la implementarea și monitorizarea
politicilor de sănătate pentru tineri.
Parțial realizat
În urma implementării programelor de suport în
afaceri au fost obținute următoarele rezultate:
4152 persoane au primit consultanță cu suportul
Centrului de consultanță și asistență în afaceri
(CCAA); 13 640 persoane au beneficiat de
servicii de consultanță individuale în cadrul
programelor de suport în afaceri:
- PARE 1+1-3694 persoane;
- Platforma Femei în Afaceri-3816 persoane;
- Fondul de Garantare a Creditelor-830
persoane;
- Start pentru Tineri-3782 persoane;
- Instrumentul ”Digitalizarea IMM”-970
persoane;
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- Programul de ecologizare a ÎMM-98
persoane;
- Program Internaționalizare ÎMM-450
persoane.
Cu suportul MECC au fost implementate
următoarele proiecte/activități:
„Creșterea
competențelor
- Proiectul
personale a tinerilor pentru o carieră de
succes” implementat de către Asociația
Națională a Tinerilor Manageri (ANTiM)
în scopul de a facilita accesul la informație
a tinerilor care doresc să-și dezvolte
competențele personale, în vederea
creșterii profesionale (beneficiari direcți);
- Proiectul „GirlsGoIT 2020” implementat
de către AO Asociația pentru Dezvoltarea
Tehnologiilor Informaționale EDUCAT în
scopul de a oferi fetelor cu vârsta cuprinsă
între 14 și 20 de ani oportunități de
angajare mai bune în sectorul STEM
(Științe,
Tehnologii,
Inginerie
și
Matematică) prin oportunități de educație
accesibile la nivel local și național
(beneficiari direcți 65 fete);
- Proiectul „Entrepreneurship Tool Hub”
implementat de către AO Generația
Tinerilor, în scopul promovării educației și
culturii antreprenoriale prin organizarea
70

unui Haсkathon Internațional în cadrul
căruia au fost dezvoltate 8 aplicații
instruirii
IT/mobile
în
domeniul
antreprenoriale și diseminate la nivel local
(beneficiari direcți 166).
La nivel local în raioane ca Ialoveni, Nisporeni,
Florești, Bălți, Ungheni, Chișinău au fost
organizate peste 65 activități de promovare a
oportunităților de antreprenoriat în rîndul
tinerilor.

69.

84.

Desfăşurarea anuală
forumului național
tinerilor antreprenori

a
al

2015-2020

Realizat
ODIMM a organizat în parteneriat cu
Ministerul Economiei și Infrastructurii
Conferința Internațională a IMM-lor, ediția a
XIII-a cu genericul „Țările Parteneriatului
Estic. Provocări comune. Soluții comune”
(11.12.2020). La eveniment au participat
reprezentanți ai Guvernului, parteneri de
dezvoltare naționali și internaționali, asociații
de business și agenți economici. Invitații de
onoare ai conferinței au fost reprezentanți ai
asociațiilor de suport în afaceri din cele 6 țări
membre ale Parteneriatului Estic. Conferința a
fost transmisă online, pe site-ul privesc.eu, în
timp real fiind atestați circa 27 000 urmăritori.
La 28.12.2020 a fost organizată Gala
Întreprinderilor Mici și Mijlocii în cadrul căreia
au fost premiați laureații concursului „Cel mai
71
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bun antreprenor din sectorul IMM” al anului
2019, inclusiv și al Concursului ODIMM
„IMM – Model de Responsabilitate Socială”.
Per total au fost premiate 26 de întreprinderi
mici și mijlocii. În cadrul Conferinței, au fost
prezentate Programele de susținere a
dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și
mijlocii (ÎMM), precum ar fi „Programul
PARE 1+1”, „Programul Femei în Afaceri”,
”Start pentru Tineri” și „Programul Gestiunea
Eficientă a Afacerii”, etc. Evenimentul a fost
dedicat inclusiv tinerilor care doresc să-și
inițieze sau să-și extindă propria afacere, prin
intermediul susținerii financiare și a accesului
la instruiri.
La nivel local, Forumuri Raionale ale Tinerilor
Antreprenori au fost organizate la Ialoveni și
Anenii-Noi.

70.

71.

85.

86.

Organizarea de programe
de mentorat pentru tinerii
antreprenori

Promovarea și informarea
tinerilor
privind
incubatoarele de afacere

2016-2020

2015-2020

Realizat
În cadrul programului de acordare a serviciilor
de mentorat pentru femei și tineri, au fost
consultate 118 femei de către 23 mentori, în
cadrul a 178 ore de mentorat.
Realizat parțial
În cadrul celor 11 Incubatoare de Afaceri
existente sunt găzduite 251 companii, dintre
care 134 companii administrate de femei și 136
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sunt gestionate de către tineri. Au fost create
881 locuri de muncă, dintre care 449 pentru
femei și 324 pentru tineri. Administratorii
Incubatoare de Afaceri au oferit 2980
consultații rezidenților și antreprenorilor din
regiuni. Au fost organizate 47 sesiuni de
instruire, la care au participat circa 450 agenți
economici.

72.

87.

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

2015-2020

Realizat
Cu suportul MECC au fost implementate
următoarele proiecte/activități:
„Promovarea
activităților
- Proiectul
economico-antreprenoriale
în
rândul
tinerilor” implementat de către A.O. Junior
Achievement
Moldova,
în
scopul
promovării
educației
economicoantreprenoriale în rândul a 6 000 de tineri,
inclusiv a celor din mediul rural din
Republica Moldova, prin asigurarea
oportunităților tinerilor de a se realiza
acasă și, în cele din urmă, reducerea
fenomenului de migrație;
- Proiectul „Entrepreneurship Tool HUB”
implementat de către A.O. Generația
Tinerilor, în scopul promovării educației și
culturii antreprenoriale prin organizarea
unui Haсkathon Internațional în cadrul
căruia au fost dezvoltate 8 aplicații
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IT/mobile
în
domeniul
instruirii
antreprenoriale și diseminate la nivel local,
având ca beneficiari direcți 166 de tineri;
„Creșterea
competențelor
- Proiectul
personale a tinerilor pentru o carieră de
succes” implementat de către Asociația
Națională a Tinerilor Manageri (ANTiM),
unul din obiective fiind dezvoltarea ideilor
inovatoare în domeniul antreprenoriatului
și a antreprenoriatului social, fiind instruiți
cca 300 tineri.
În cadrul Programelor de suport a ÎMM-urilor,
gestionate de ODIMM, au fost instruiți 3822
persoane, după cum urmează:
- 498 de tineri au fost instruiți, în cadrul
Programului „Start pentru Tineri: o afacere
durabilă la tine acasă”, dintre care: - 267 de
tineri au fost instruiți în domeniul
antreprenorial și ghidați în elaborarea
proiectelor investiționale; - 231 de tineri
înrolați în procesul de generare de idei
inovatoare (Hackathon);
- 201 persoane au fost instruite în cadrul
Programului ”PARE 1+1”;
- 2100 persoane au fost instruite în cadrul
Programului ”Gestiunea eficientă a
afacerii”;
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- 80 ÎMM au fost instruite în cadrul
Programului
de
ecologizare
a
întreprinderilor mici și mijlocii;
- 466 persoane au fost instruite în cadrul
Instrumentului ”Digitalizarea IMM”;
- 295 femei au fost instruite în cadrul
Programului „Femei în afaceri”;
- 182 persoane în cadrul Proiectelor
internaționale de asistență externă.
Suplimentar, instituţiile din învăţământul
superior, pe parcursul anului, au organizat mese
rotunde, conferinţe ştiinţifice şi studenţeşti în
care a fost abordată paradigma leadershipului,
managementului, inițierea afacerilor. Astfel, au
fost organizate peste 20 de evenimente sub
diferite aspecte social-economice în domeniul
antreprenoriatului cu participarea a 500 de
studenţi, profesori și reprezentanţi ai mediului
de afaceri din Republica Moldova.
Realizat
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881.

Dezvoltarea programelor
de formare în domeniul IT
pentru
împuternicirea
digitală a tinerilor

2020

Prin intermediul Programului de Granturi al
MECC, a fost acordat suport logistic și
financiar pentru implementarea următoarelor
proiecte:
- Proiectul „GirlsGoIT 2020” implementat
de către AO Asociația pentru Dezvoltarea
Tehnologiilor Informaționale EDUCAT în
scopul oferirii fetelor cu vârsta cuprinsă
între 14 și 20 de ani oportunități de
angajare mai bune în sectorul STEM
(Științe,
Tehnologii,
Inginerie
și
Matematică) prin oportunități de educație
accesibile la nivel local și național
(beneficiari direcți 65 fete);
- Proiectul ,,Viitorul Moldovei sună digital”
implementat de către IT Consulting ce a
avut drept scop instruirea tinerilor și
dezvoltarea capacităților din domeniul
digital și anume: Web Development, Social
Media Management, Design Digital
(beneficiari direcți 770 tineri);
- Proiectul „Entrepreneurship Tool Hub”
implementat de către AO Generația
Tinerilor, în scopul promovării educației și
culturii antreprenoriale prin organizarea
unui Haсkathon Internațional în cadrul
căruia au fost dezvoltate 8 aplicații
IT/mobile
în
domeniul
instruirii
antreprenoriale și diseminate la nivel local
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(beneficiari direcți 166 tineri).
Realizat parțial

77

P

74.

P

882.

Dezvoltarea capacităților 2020
centrelor de tineret pentru a
pilota și a furniza programe
în domeniul IT, inclusiv
pentru
tinerii
cu
oportunități reduse

Pentru dezvoltarea capacităților Centrelor de
tineret de a furniza programe de calitate pe care
le oferă Centrele de tineret, de a avea acces la
oportunități de socializare, informare și
petrecere a timpului liber într-un mod sănătos
și util pentru dezvoltarea personală și
profesională, pe parcursul anului 2020 au fost
create platforme de instruire la distanță/online a
personalului Centrelor de tineret, care să
contribuie la atingerea unuia din rezultatele
cheie planificate și anume, dezvoltarea
profesională a resurselor umane din cadrul
Centrelor de tineret prin utilizarea mediului
online și a instrumentelor IT. Astfel, a fost
facilitată implicarea tinerilor în cadrul diferitor
activități de tineret, contribuind astfel la
promovarea și diversificarea serviciilor pentru
tineret, menținerea contactului cu echipele de
voluntari, etc.
În acest sens, în cadrul Fondului Comun au fost
stabilite
2
intervenții
programatice
majore/componente,
care
să
răspundă
necesităților de formare și instruire a
personalului Centrelor de tineret, tipului
programelor/serviciilor prestate, dar și
așteptărilor tinerilor, în special în contextul
perioadei de carantină. Programul de instruire
online pentru lucrători de tineret din Republica
Moldova a fost dezvoltat și pilotat în cadrul
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Rețelei Centrelor de tineret, inclusiv prin
aplicarea Open Badge System.
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89.

90.

Dezvoltarea capacităților
centrelor de tineret pentru a
pilota şi a instrui tinerii în
domeniul
antreprenoriatului social

Stimularea programelor de
cooperare transfrontalieră
pentru tineri

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

2020

2015-2020

2015-2020

În proces de realizare
În cadrul ședinței GL din 23.01.2020 a fost
examinat proiectul Planului de acțiuni pentru
dezvoltarea antreprenoriatului social pentru
anii 2020-2025, care actualmente se
definitivează. În iunie 2020 a fost desfășurată
ședința Comisiei, în cadrul căreia au fost
acordate la 2 întreprinderi statutul de
întreprindere socială de inserție și la o
întreprindere statut de întreprindere socială.
În curs de realizare
În cadrul proiectului transfrontalier ”JOBS 4
Youth”, cu o durată de implementare de 2 ani
au fost oferite servicii de mentorat, consultanță
la 50 tineri, cu vârsta între 18-35 ani.
Realizat parțial
Pe parcursul anului 2020, au absolvit cursurile https://anofm.md/do
de formare profesională prin cursuri 692 de cuments/59
șomeri înregistrați la subdiviziunile teritoriale
pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) ale
Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de
Muncă (ANOFM). 521 persoane (75,3% din
total absolvenţi) au absolvit un curs de
calificare, 140 persoane (20,2%) au urmat un
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curs de recalificare, iar 31 persoane (4,5%) au
absolvit un curs de perfecţionare. Din totalul
absolvenţilor, 63,6% sunt tineri cu vârsta
cuprinsă între 16-29 ani (440 persoane).
Au fost angajați în câmpul muncii 395
absolvenți ai cursurilor de formare profesională
(57,0%), inclusiv absolvenți trecători din a.
2019. 151 şomeri (21,8% din total absolvenţi)
au fost plasaţi în cîmpul muncii cu suportul
STOFM, iar 244 şomeri (35,3%) s-au angajat
de sine stătător.
Realizat
78.

91.

Oferirea serviciilor de 2015-2020
ghidare în carieră în
instituțiile de învățămînt și
în centrele de resurse
pentru tineret

Pentru identificarea vocației și orientarea
profesională a tinerilor pe parcursul anului
2020 de către Centrele de tineret au fost
realizate 65 de activități, raportate în cadrul
Serviciului de orientare și consiliere
vocațională. Conform datelor statistice
raportate, doar 11 din 21 CT au dezvoltat acest
serviciu. Cele mai multe activități organizate în
cadrul serviciului nominalizat se atestă în CT
Criuleni, CT Cahul și CT Chișinău, CRT Bălți.
Dintre cele 65 de activități, 12 au fost
organizate
în
parteneriat
cu
alte
instituții/structuri în domeniu (Agenţii
Teritoriale de Ocupare a Forţei de Muncă,
Instituţii de învăţământ, ONG-uri, s.a.), 14 au
fost activități de outreach. Beneficiari ai acestui
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serviciu preponderent sunt fetele, cu vârsta de
15-19 ani, din mediul rural.

79.

92.

Organizarea
tîrgului
locurilor de muncă pentru
tineret

2015-2020

Realizat
În vederea creșterii șanselor de angajare https://anofm.md/ne
inclusiv a tinerilor pe piața muncii, STOFM au ws/2020/01/29
organizat 11 activități de recrutare, cu
participarea a 16 angajatori și 118 persoane
aflate în căutarea unui loc de muncă.
În perioada 29 ianuarie - 02 februarie 2020,
ANOFM și Direcția generală ocuparea forței de
muncă, mun. Chișinău a organizat activitatea de
infomare în cadrul Expoziţiei naţionale
„Fabricat în Moldova”, ediţia a ediţia a XlX-a
unde specialiștii au informat angajatorii,
șomerii și persoanele aflate în căutarea unui loc
de muncă despre măsurile de ocupare a forței
de muncă prestate de ANOFM prin intermediul
STOFM, situația pe piața muncii, despre cele
peste 8000 de locuri de muncă vacante
înregistrate în baza de date a ANOFM, dintre
care circa 3000 locuri vacante în mun.
Chişinău. În vederea creșterii șanselor de
angajare a persoanelor în căutarea unui loc de
muncă și în scopul promovării locurilor de
muncă vacante din întreaga țară, în perioada 0815 iunie 2020, ANOFM a desfășurat Târgul
online al locurilor de muncă, ediția a XVIII-a,
cu tematica „Locuri de muncă în Moldova”. La
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această ediție a târgului online au participat 151
companii din toată republica cu 2719 oferte de
muncă din diferite domenii de activitate precum
industria prelucrătoare, sănătate și asistență
socială, servicii de transport, comerț cu ridicata
și amănuntul, administrare publică și apărare,
etc. Pe parcursul desfășurării târgului online,
platforma a fost accesată de 10195 ori, iar
evenimentul a interesat 8581 utilizatori.

80.

93.

Adoptarea politicilor de
stimulare
a
angajării
tinerilor absolvenți în
cîmpul muncii

2015-2020

Realizat
În scopul prevenirii șomajului, creșterii http://www.anofm.m
șanselor de ocupare a persoanelor aflate în d/documents/59
căutarea unui loc de muncă ANOFM conform
Legii nr. 105/2018 cu privire la promovarea
ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj
care a intrat în vigoare din data de 10.02.2019,
implementează, prin intermediul STOFM,
măsuri de ocupare a forței de muncă, care
includ măsuri de promovare a ocupării forței de
muncă: servicii de ocupare a forței de muncă și
măsuri active de ocupare a forței de muncă;
programe de facilitare a ocupării forței de
muncă precum și asigurarea de șomaj, acordate
beneficiarilor săi, inclusiv și tinerilor.
- servicii - informarea despre piața muncii;
ghidarea în carieră; intermedierea muncii;
reabilitarea profesională pentru persoanele
cu dizabilități locomotorii, servicii de
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preconcediere. De servicii de informare au
beneficiat 16,4 mii de persoane tinere aflate
în căutarea unui loc de muncă, dintre care
10,7 mii de șomeri. Au beneficiat de
servicii de ghidare în carieră 13402 aflate
în căutarea unui loc de muncă, inclusiv
șomeri. 4553 persoane din total beneficiari
de ghidare în carieră sunt persoane tinere,
cu vârsta cuprinsă 16-34 ani, ceea ce
reprezintă 34,0% din total beneficiari. Din
totalul beneficiarilor tineri de servicii de
ghidare în carieră, 4107 persoane sunt cu
statut de șomer (90,2%), iar 446 persoane
sunt fără statut de șomer (9,8%). Din totalul
tinerilor beneficiari de servicii de ghidare
în carieră, 931 tineri au fost plasați în
câmpul muncii (20,4%). 12 dosare ale
șomerilor cu dizabilități locomotorii care
au
solicitat servicii de reabilitare
profesională au fost transmise la CREPOR,
inclusiv ale tinerilor. 104 persoane tinere
cu vârsta cuprinsă între 16 – 29 ani au fost
avizate despre disponibilizare sau 9,0% din
total persoane avizate, dintre care 41 tineri
au beneficiat de servicii de preconcediere.
- măsuri active de ocupare a forței de muncă:
a) cursuri de calificare, recalificare,
perfecționare și specializare, instruirea
la locul de muncă în cadrul unității,
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b)

c)
d)

e)

stagii
profesionale,
certificarea
cunoștințelor și a competențelor
dobândite în contexte de educație
nonformală și informală. Pe parcursul
anului 2020, au absolvit cursurile de
formare profesională prin cursuri 440
de tineri cu statut de șomer sau 63,6%
din totalul absolvenților. 48 șomeri au
fost antrenați la instruirea la locul de
muncă în cadrul unității, inclusiv
tineri. Ca rezultat al finalizării
stagiului profesional, 34 șomeri au fost
angajați în câmpul muncii cu suportul
STOFM, inclusiv tineri.
angajarea subvenționată, în scopul
facilitării integrării acestora în câmpul
muncii. 250 șomeri au fost angajați în
rezultatul subvenționării locurilor de
muncă, inclusiv tineri;
suportul pentru crearea sau adaptarea
locurilor de muncă;
stimularea mobilității forței de muncă:
au beneficiat de îndemnizație de
încadrare 12 tineri, iar de îndemnizație
de instalare – 23 tineri sau 34,3% din
totalul beneficiarilor;
consultanța, asistența și sprijinirea
inițierii unei afaceri, care se acordă, la
cerere, șomerilor care inițiază o
84

activitate de antreprenoriat, prin care
își creează loc de muncă. Tinerii care
inițiază o activitate de antreprenoriat,
prin care își creează loc de muncă
beneficiază de consultanță și asistență
pentru inițierea unei afaceri, precum și
de subvenționare pentru acoperirea
cheltuielilor necesare inițierii unei
afaceri și pentru dotarea locului de
muncă dotat. Măsura dată se va
implementa începând cu anul 2021.
STOFM ale ANOFM au înregistrat 50226
persoane cu statut de șomer, dintre care tineri:
- (16-24 ani) – 4615
- (16-29 ani) – 8990
- (16-35 ani) – 16891
Au fost plasați în câmpul muncii tineri,
conform vârstei:
- (16-24 ani) – 899
- (16-29 ani) – 1766
- (16-35 ani) – 3279
Realizat
81.

94.

Elaborarea mecanismului
de
monitorizare
a
traseismului profesional al
tinerilor

2015-2020

Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecţiei
Sociale;
Ministerul
Educației, Culturii și
Cercetării
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82.

98.

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

2015-2020

Nerealizat
Colegiul de Inginerie din Strășeni și-a lansat
activitatea în anul 2018 cu statut de instituție
publică de învățământ profesional tehnic
postsecundar non-terțiar în domeniul ingineriei
și este unica instituție de învățământ care
implementează în deplină măsură instruirea
cadrelor după sistemul dual de model german.
Actualmente, printre partenerii Colegiului de
Inginerie din or. Strășeni se enumeră cei mai
importanți investitori precum Draexlmaier, GG
Cagles &Wires, Coroplast, SE Bordnetze,
Luprom, Whetec, Blacksea EMS, Grip
Engineering, ș.a. Aceste companii sunt
implicate în procesul de formare profesională
duală în colaborare cu Colegiul de Inginerie, cu
angajarea ulterioară a ucenicilor în cîmpul
muncii.

Ministerul
Economiei
Infrastructurii

și

În curs de realizare
83.

99.

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

2015-2020

Ministerul
Economiei
și
Infrastructurii,
Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecţiei
Sociale;

Nerealizat
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84.

85.

86.

100.

103.

104.

Desfăşurarea
unor
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

Continuu

2015-2020

2015-2020

Ministerul
Educației, Culturii și
Cercetării
Nerealizat
Pe parcursul a anului 2020 a fost acordat suport
financiar proiectului „Dezvoltarea capacităților
de mobilizare și management a resurselor
financiare și serviciilor de autofinanțare în
cadrul ONG de tineret”, implementat de către
A.O. Centrul de Informare și Resurse „Pro
Bono”, având drept scop consolidarea
capacităților de identificare și mobilizare a
resurselor, inclusiv de dezvoltare a serviciilor
de autofinanțare și accesarea fondurilor, a 10
organizații de tineret din Republica Moldova.
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
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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, 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;
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- 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.

87.

88.

106.

108.

Informarea și instruirea
ONG-urilor
privind
accesarea
fondurilor
europene

Promovarea experiențelor
pozitive
din
sectorul
asociativ de tineret

2015-2020

2015-2020

Realizat
Prin intermediul proiectului „Dezvoltarea
capacităților de mobilizare și management a
resurselor financiare și serviciilor de
autofinanțare în cadrul ONG de tineret”,
implementat de către A.O. Centrul de
Informare și Resurse „Pro Bono” a fost elaborat
un curs complex de instruire a ONG-urile din
țară, unul dintre module fiind „Scriere de
proiecte, dezvoltarea conceptelor de proiect și
accesarea fondurilor europene” (10 organizații
de tineret beneficiare).
Realizat parțial
Pentru promovarea experiențelor pozitive au
fost folosite numeroase resurse oferite de rețele
sociale de genul Facebook.com, pe site-ul web
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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.Pe parcursul
anului 2020, prin Programele MECC
dezvoltate pe sectorul de tineret, au fost
încheiate contracte de finanțare cu 31
organizații de tineret atât naționale, precum și
locale.
La nivel local au fost promovate și realizate
peste 500 de acțiuni cu implicarea tinerilor.
Realizat
89.

90.

109.

110.

Organizarea anuală a unui
tîrg al ONG-urilor de
tineret la nivel național și
local
Instruirea reprezentanților
ONG-urilor de tineret în
domeniul
dezvoltării
organizaționale

2015-2020

2015-2020

Ministerul
Educației, Culturii și
Cercetării
Nerealizat
Pe parcursul a anului 2020 a fost acordat suport
financiar și logistic:
1) Proiectul „Dezvoltarea capacităților de
mobilizare și management a resurselor
financiare și serviciilor de autofinanțare în
cadrul ONG de tineret”, implementat de către
A.O. Centrul de Informare și Resurse „Pro
Bono”, prin care 20 persoane, reprezentanții a
10 ONG și-au îmbunătățit competențele pe
domeniul identificării și mobilizării resurselor,
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inclusiv de dezvoltare a serviciilor de
autofinanțare și accesarea fondurilor.
2) Proiectul „Consolidarea sectorului de tineret
și corelarea lui la prevederile #SNDST2020”
implementat de către CNTM, prin intermediul
căruia a fost consolidat sectorului de tineret
prin dezvoltarea instituțională a 25 organizații
de tineret pentru implicarea, consilierea și
participarea tinerilor în diverse procese
decizionale, contribuind la crearea unui mediu
benefic vieții acestora, în special a tinerilor din
grupuri cu posibilități/acces redus.

91.

111.

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

Realizat
Urmare lansării Programului anual de Granturi
pentru organizațiile de tineret, ediția 2020, au
fost recepționate 52 de dosare, Comisia de
examinare şi selectare a proiectelor, desemnând
24 de proiecte câștigătoare, cu încheierea
ulterioară a 23 de contracte de finanțare cu
alocarea a peste 5 800 000 lei.

Ministerul
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Realizat
P

92.

P

1

111 .

Instruirea organizațiilor de 2020
tineret pentru elaborarea
propunerilor de politici în
domeniul tineretului

Ministerul
Educației, Culturii și
Cercetării
Nerealizat

91

P

93.

94.

P

1112.

115.

Instruirea și abilitarea 2020
tinerilor cu privire la
activitățile advocacy și
leadership
pentru
promovarea subiectelor pe
agenda
publică/
instituțională
Instituirea programului de 2016-2020
instruire în domeniul de
tineret

Ministerul
Educației, Culturii și
Cercetării

Nerealizat
Prin intermediul Programului Fondului comun
al MECC, SDC și UNFPA Moldova au sunt
organizate o serie de programe
de
instruire/programe de asistență și de mentorat
în vederea formării și dezvoltării profesionale a
resurselor
umane
din
cadrul
Centrelor de tineret privind dezvoltarea
managementul instituțional, dezvoltarea și
diversificarea, prestarea serviciilor de calitate
pentru tineri, realizarea proiectelor comunitare
inițiate de tineri, funcționarilor publici din
cadrul APL responsabili de politicile de tineret
privind dezvoltarea capacităților de planificare
participativă, precum ar fi:
- Programul de instruire online pentru
lucrătorii de tineret, care a inclus 15 sesiuni
de instruire, fiind realizare 11 module.
Cursurile au cuprins între 40-60 beneficiari
per sesiune cu participarea lucrătorilor de
tineret, a voluntarilor și liderilor de tineret
din cadrul Centrelor de tineret și asociații
de tineret;
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-

-

-

-

-

Programul de capacitare în domeniul
managementului
instituțional
pentru
Centrele de tineret în cadrul căruia a fost
acordat
suport
continuu
în
îmbunătățirea
managementului
instituțional, condițiilor pentru ajustarea și
prestarea serviciilor destinate tinerilor la
nivel local și în condiții de situație
pandemică;
Programul
de
instruire
online
”Particularitățile
de
Dezvoltare
a
Adolescenților”, realizat în parteneriat cu
AO ”Sănătate pentru tineri” în cadrul
căruia au beneficiat de instruire 44 Centre
de tineret (24-30.09.2020);
Programul de mentorat în outreach/lucrul
mobil de tineret ( 13 Centre de tineret au
beneficiat de instruire, peste 1300 tineri
implicați);
Program de mentorat în voluntariat (23
participanți instruiți, 11
echipe de
voluntariat create în cadrul Centrelor de
tineret, 18 activități realizate, peste 500
tineri beneficiari);
Programul de Suport pentru APL privind
consolidarea capacităților în elaborarea
bugetelor
participative
bazate
pe
programe pe componenta de tineret în
cadrul căruia au fost realizate 10 instruiri
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P

95.

96.

97.

P

1161.

117.

118.

Recunoașterea
și
instituționalizarea
ocupației de „specialist în
lucrul de tineret”

Desfăşurarea
forumului
național al lucrătorului de
tineret
Elaborarea
şi
implementarea
unui
program de mobilitate a
lucrătorului de tineret

2020

pentru reprezentanții din 11 raioane ale
republicii (25.08-15.09.2020), iar 6 raioane
(Anenii-Noi, Fălești, Sîngerei, Nisporeni,
Șoldănești, Ocnița) au beneficiat de
mentorat.
Realizat
MECC a înaintat Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale, instituția responsabilă de
perfecționarea și revizuirea Clasificatorului
Ocupațiilor Republicii Moldova, propunerea de
a institui funcția de Specialist în lucru de
tineret. În urma analizei efectuate și procesului
de consultare cu instituțiile responsabile, în
proiectul CORM înaintat spre aprobare a fost
acceptată instituirea funcției Specialist în lucru
cu tinerii. Documentul urmează a fi promovat
de instituția responsabilă pe parcursul anului
2021.

Ministerul
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Realizat parțial
2015-2020

Ministerul
Educației, Culturii și
Cercetării
Ministerul
Educației, Culturii și
Cercetării

Nerealizat
2015-2020

Nerealizat

94

98.

99.

119.

121.

P

100.

101.

Desfăşurarea
unor
programe de formare
continuă a lucrătorului de
tineret
Analiza cadrului normativ
intersectorial și elaborarea
de recomandări ce vizează
tinerii

2015-2020

Efectuarea unui studiu
complex privind sectorul
de tineret

2020

Includerea componentei de
tineret în toate politicile
publice intersectoriale

2015-2020

2015-2020

P

1211.

122.

Ministerul
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Cercetării
Nerealizat
Pe parcursul anului 2020 au fost evaluate și
transmise propuneri de perfecționare a cadrului
normativ pentru următoarele documente:
- Legea nr.215/2016 cu privire la tineret;
- Legea nr.86/2020 cu privire la organizațiile
necomerciale;
- Proiectul Regulamentului-cadru de finanțare
a organizațiilor necomerciale;
- Programul „Start pentru tineri - o afacere
durabilă la tine acasă”.
Realizat parțial
MECC, în parteneriat UNICEF și UNFPA, a
asigurat procesul de elaborare a Studiului de
analiză comprehensivă a sectorului de tineret.
Studiul a fost definitivat în primul trimestru al
anului 2020 și e prezentat conducerii MECC
pentru examinare și aprobare.
Realizat
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Nerealizat
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102.

123.

Traininguri de instruire a
angajaților
Ministerului
Educației,
Culturii
și
Cercetării privind analiza
politicilor intersectoriale
prin prisma necesităților
tinerilor

2015-2020

103.

124.

Asigurarea
participării
tinerilor/organizațiilor de
tineret
în
elaborarea
politicilor
publice
intersectoriale

2015-2020

104.

127.

Promovarea activităților de
educație
nonformală,
inclusiv pentru tinerii cu
oportunități reduse

2015-2020

Ministerul
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Nerealizat
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.
Totodată, în scopul elaborării proiectului SSC
2021-2023, a fost aprobată componența
nominală a Grupului de lucru sectorial pentru
elaborarea Strategiei sectoriale de cheltuieli în
domeniul Tineret și Sport pentru anii 20212023, unde s-au regăsit și reprezentanți ai
organizațiilor de tineret.
Realizat
În contextul promovării educației nonformale,
MECC a susținut financiar și logistic
următoarele proiecte:
- ,,Promovarea educaţiei non-formale de
calitate în domeniul tineret” realizat în
parteneriat cu A.O. Institutul de Instruire
în Dezvoltare „MilleniuM” a fost asigurată
96

Ministerul
Educației, Culturii și
Cercetării

Ministerul
Educației, Culturii și
Cercetării

105.

128.

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

promovarea educaţiei non-formale de
calitate în domeniul tineret, prin
dezvoltarea capacităților la 20 de tineri de
a organiza activităţi de educaţie nonformală, fiind instruiți referitor la
„Concepte cheie, valori și practici
consolidate în educaţia non-formală”;
- Creșterea gradului de informare a tinerilor
cu referire la programele naționale și
internaționale de dezvoltare personală”
implementat de către AO Clubul
Studenților, care au realiza cca 50 de
activități offline de instruire și informare cu
privire la programele de educație
nonformală și programe de susținere a
tinerilor existente la nivel național și
internațional (peste 80 000 tineri au fost
informați cu privire la programele existente
de educație nonformală).
Parțial realizat
Laboratorul educaţiei nonformale privind
metodele inovative aplicate în educația
nonformală a fost creat în anul 2015. Pe
parcursul anilor 2016-2020 a fost asigurată
funcționalitatea
laboratorului
educaţiei
nonformale privind metodele inovative aplicate
în educația nonformală, prin intermediul
Programului de Granturi dedicat organizațiilor
de tineret.
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