
PLANUL CONSOLIDAT 
 PRIVIND ACŢIUNILE DEDICATE 

 ZILEI NAŢIONALE A TINERETULUI ŞI 
ZILEI INTERNAŢIONALE A STUDENTULUI, 2020 

la nivel central* 
Denumirea acțiu-

nii/activității 
Descrierea acțiunii/activității 

 

Responsabil 
(nume, prenume, 
date de contact) 

Data și locul  
desfășurării 

Parteneri implicați 

Gala Premiilor Naționale 
pentru dezvoltarea 
sectorului de tineret, 
ediția 2020 

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

Svetlana Savițchi 
022 820 865 

svetlana.savitchi@me
cc.gov.md 

08.11.2020 
Ora 20:00 

Online, pe pagina 
MECC 

 

Curs de Instruire 
„Liderism şi lucru în 
echipă” pentru membrii 
Centrului de Tineret şi 
Conciliului de Tineret 
din Cricova 

Instruirea se realizează în cadrul proiectului 
“Promovarea politicilor de tineret la nivel local” este 
implementat în cadrul Programului municipal de 
granturi mici pentru organizații de tineret și grupuri de 
inițiativă 2020 organizat de către Direcția generală 
educație, tineret și sport în parteneriat cu Centrul 
Municipal de Tineret Chișinău și cu susținerea 
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. 

Alexandra Isaicul, 
coordonator de 
proiect, Institutul de 
Instruire în Dezvoltare 
„MilleniuM” 
isaicul95@gmail.com  

6-8 noiembrie 
2020 

Centrul de Tineret 
Cricova, Primăria or. 

Cricova; 

Curs de Instruire 
„Managementul de 
proiect” pentru membrii 
Centrului de Tineret şi 
Conciliului de Tineret 
din Cricova 

Instruirea se realizează în cadrul proiectului 
“Promovarea politicilor de tineret la nivel local” este 
implementat în cadrul Programului municipal de 
granturi mici pentru organizații de tineret și grupuri de 
inițiativă 2020 organizat de către Direcția generală 
educație, tineret și sport în parteneriat cu Centrul 
Municipal de Tineret Chișinău și cu susținerea 
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. 

Alexandra Isaicul, 
coordonator de 
proiect, Institutul de 
Instruire în Dezvoltare 
„MilleniuM” 
isaicul95@gmail.com  

13-15 noiembrie 
2020 

Centrul de Tineret 
Cricova, Primăria or. 

Cricova; 
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Şedinţa de evaluare a  
Cursului de instruire 
pentru lucrătorii de 
tineret în domeniul 
Educației pentru 
Drepturile Omului 

Şedinţa se realizează în cadrul proiectului “Curs de 
instruire pentru lucrătorii de tineret în domeniul 
Educației pentru Drepturile Omului” este implementat 
cu suportul Fundaţiei Europene de Tineret a Consiliului 
Europei 

Vitalie Cîrhană, 
director  Institutul de 
Instruire în Dezvoltare 
„MilleniuM”, 
cirhana@gmail.com  

21 noiembrie 
2020 

 

Reuniunea anuală a 
absolvenţilor Cursului de 
lungă durată în Formare 
de Formatori 

Reuniunea anuală a absolvenţilor Cursului de lungă 
durată în Formare de Formatori se realizează în cadrul 
proiectului ” Promovarea educaţiei non-formale de 
calitate în domeniul tineret” cu susţinerea financiară a 
Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării în cadrul 
Programului anual de Granturi pentru sectorul de tineret. 

Vitalie Cîrhană, 
director  Institutul de 
Instruire în Dezvoltare 
„MilleniuM”, 
cirhana@gmail.com 

22 noiembrie 
2020 

 

Curs de Instruire 
„Mnagementul financiar 
şi colectare de fonduri” 
pentru membrii Centrului 
de Tineret şi Conciliului 
de Tineret din Cricova 

Instruirea se realizează în cadrul proiectului 
“Promovarea politicilor de tineret la nivel local” este 
implementat în cadrul Programului municipal de 
granturi mici pentru organizații de tineret și grupuri de 
inițiativă 2020 organizat de către Direcția generală 
educație, tineret și sport în parteneriat cu Centrul 
Municipal de Tineret Chișinău și cu susținerea 
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. 

Alexandra Isaicul, 
coordonator de 
proiect, Institutul de 
Instruire în Dezvoltare 
„MilleniuM” 
isaicul95@gmail.com  

27-29 noiembrie 
2020 

Centrul de Tineret 
Cricova, Primăria or. 

Cricova; 

Curs de Instruire 
„Monitorizare şi 
Evaluare” pentru 
membrii Centrului de 
Tineret şi Conciliului de 
Tineret din Cricova 

Instruirea se realizează în cadrul proiectului 
“Promovarea politicilor de tineret la nivel local” este 
implementat în cadrul Programului municipal de 
granturi mici pentru organizații de tineret și grupuri de 
inițiativă 2020 organizat de către Direcția generală 
educație, tineret și sport în parteneriat cu Centrul 
Municipal de Tineret Chișinău și cu susținerea 
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. 

Alexandra Isaicul, 
coordonator de 
proiect, Institutul de 
Instruire în Dezvoltare 
„MilleniuM” 
isaicul95@gmail.com  

4-6 decembrie 
2020 

Centrul de Tineret 
Cricova, Primăria or. 

Cricova; 

Demararea etapei I 
privind obținerea ESP 

Pentru obținerea certificatului e nevoie ca fiecare elev să 
treacă trei etape de examinare și acesta oferă elevilor o 

Gromov Veaceslav, 
specialist dezvoltare 

Pe platforma 
online ESP, 

Instituțiile de învățământ 
care predau disciplina 
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(Certificatul European de 
Competențe 
Antreprenoriale) de către 
elevii cu vârsta 15-20 ani 

formă standardizată de recunoaștere a abilităților și 
competențelor lor antreprenoriale și le poate oferi un 
avantaj competitiv în intrarea pe piața muncii, facilitând 
astfel oportunități de angajare, la cererea studenților, 
dorim să o menținem și să sprijine tinerii să acceseze 
acest certificat. 

organizationala, 
069370668, 
jamoldova@gmail.co
m 
Junior Achievement 
Moldova 

întreaga luna 
noiembrie 

optională educația 
economică și 

antreprenorială; 

Innovation Camp / 2 
activități 

Activitatea este destinată elevilor cu vârsta cuprinsă 
între 15-19 ani, la tematica agroturism și IT, la care vor 
lua parte în jur de 240 de elevi, 50 de profesori și 10-15 
consutanți -voluntari care vor oferi suport și susținere 
tinerilor în dezvoltarea unei idei de afacere. Ulterior 
ideile de afaceri vor fi apreciate și evaluate de un juriu, 
care va fi compusă din 3-5 membri pentru fiecare 
activitate. Participanții vor fi repartizați în 26 echipe 
diferite, fiind ghidați de către un consultant voluntar, 
ceea va determina ca elevii să se adapteze rapid la aceste 
schimbări  cu scopul de-a veni cu cele mai fezabile și 
inovatoare idei care vor fi utilizate în soluționarea 
problemei expuse de la bun început. Luând parte la 
această activitate elevii vor avea șansa să pună în 
aplicare cunoștințele obținute la orele de clasă, iar pe de 
altă parte vor asimila noi informații, abilități și 
capacități din domeniul antreprenorial. 

Laurenția Filipschi, 
Director executiv, 
079537745, 
jamoldova@gmail.co
m 
Junior Achievement 

G Suite Google 
Clasa Viitorului 
10-14 noiembrie 

2020 
24-27 noiembrie 

2020 

Clasa Viitorului, METRO, 
ASEM; 

Ziua antreprenoriatului în 
instituțiile de învățământ/ 
5 unități 

Schimb de bune practice și diseminarea informațiilor 
noi în vederea implicării tinerilor în activitățile 
economice și antreprenoriale comunitare.  

Gromov Veaceslav, 
specialist dezvoltare 
organizationala, 
069370668, 
jamoldova@gmail.co
m 
Junior Achievement 

In instituțiile de 
învățământ din - 

Giurgiulesti, 
Ștefan Vodă, 
Vulcănești, 

Sipoteni, Strășeni, 
Călărași 

METRO; 
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Campania de promovare 
„Ambasadorii 
Festivalului 
Voluntarilor” 

Campania de promovare se va desfășura în mai multe 
localități concomitent. Acțiunile de informare cu privire 
la activitate de voluntariat și posibilitatea de participare 
în cadrul „Festivalul Voluntarilor 2020”, vor fi 
desfășurate de tinerii Ambasadori, selectați în cadrul 
proiectului.  

Alina Beșleaga, 
asistent de proiect,  
Fundația pentru 
Educația Non-Formală 
fundatiafen@gmail.co
m 
069886455 

Luna noiembrie Rețeaua Națională a 
Consiliilor Locale de 

Tineret; 

Sesiune de informare 
offline: Voluntariatul pe 
înțelesul tuturor 

Sesiune de informare desfășurată cu scopul de a 
promova importanța activității de voluntariat și 
posibilitățile tinerilor care dețin carnet de voluntar. Va fi 
prezentată Legea nr. 121. 

Bezărău Ana, 
coordonator de 
proiect,  
Fundația pentru 
Educația Non-Formală 
fundatiafen@gmail.co
m 
068093861 

Centrul Municipal 
de Tineret 
Chișinău, 
09.11.20 

Centrul Municipal de 
Tineret; 

 

Instruiri on-line în cadrul 
proiectului „Quality 
Emplyment for Youth 
after COVID-19” 

 

 

Scopul activității este de a instrui 35 de tineri în ceea ce 
privește drepturile tinerilor în câmpul muncii, cum să se 
prezinte la un interviu, reziliență emoțională, 
comunicare și abilități digitale, ca ulterior această 
informație să fie diseminată tinerilor din comunitățile 
din care fac parte participanții. 

Frosineac Mihaela, 
coordonator 
Dezvoltare și Abilitare 
Economică, Consiliul 
Național al Tineretului 
din Moldova. 
067675866, 
mihaela.borcoi@cntm.
md  

Pe parcursul lunii 
noiembrie; 

Platforma ZOOM 
(Link-ul de acces 

va fi expediat 
participanților 

selectați.) 

Consiliul Tineretului din 
România; 

Ateliere de lucru 
“Monitorizarea și 
elaborarea bugetelor 
locale de tineret” 

Scopul activității este capacitarea tinerilor din 5 raioane 
și mun. Chișinău în elaborarea bugetelor locale de 
tineret. Deasemenea, participanții vor fi ghidați în 
elaborarea planurilor de acțiuni și a bugetului.  

Roman Banari, 
Secretar General  
Consiliul Național al 
Tineretului din 
Moldova. 
079556429, 

Pe parcursul lunii 
noiembrie. 
Platforma 
ZOOM. 

 

 

Centrele de tineret, ONG-
uri și Consiliile Locale de 

Tineret; 
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roman.banari@cntm.
md  

Instruire ”Drepturile 
tinerilor și 
nedescriminare” 

Scopul activității este informarea tinerilor despre 
drepturile lor, nediscriminarea tinerilor pe criteriu de 
gen, vârstă, etnie etc. Și promovarea incluziunii. 

Nicolai Cheleș, 
Președinte al  
Consiliul Național al 
Tineretului din 
Moldova. 

067432917, 
nicolai.cheles@cntm.
md  

Data exactă nu 
este stabilită, dar 

va avea loc în 
perioada 8-15 

noiembrie. 

Instruirea va avea 
loc la Centrul 
Municipal de 

Tineret, str. Petru 
Zadnipru 3/2. 

Consiliul Municipal de 
Tineret Chișinău; 

SDG Youth Academy Scopul academiei este de a informa tinerii despre 
obiectivele de dezvoltare durabilă. 

Iuliana Losețchi, 
Coordonator 
Drepturile tinerilor și 
incluziune,  Consiliul 
Național al Tineretului 
din Moldova. 
060295195, 
iuliana.losetchi@cntm
.md  

Pe parcursul lunii 
noiembrie și 
decembrie. 

 
Platforma 
ZOOM. 

 
- 

Forum național  
„Oportunități de 
dezvoltare pentru tineri” 

 

 

 

Scopul activității  este de a facilita accesul la informație 
a tinerilor care doresc să-și dezvolte competențele 
personale, în vederea creșterii profesionale. Pe parcursul 
zile la numite ore vor avea loc prezentări si discuții cu 
antreprenori, manageri de resurse umane, oferte de 
creșterea abilităților persoanle și   exerciții practice in 
antreprenoriat.  

Aurelia Braguța, 
Președinte ANTiM,  
aureliabraguta@gmail
.com  
069891999 

 

19.11.20, ora 
10:00 – 15.00; 
AULA ASEM 
(va fi promovat 

pe rețele si pagina 
web, la ce ora si 
ce activitatea va 

avea loc) pentru a 
se evita 

ASEM 
Universul Dezvoltării, 

Centrul de carieră ASEM 
ANOFM; 
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aglomeratia. 
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la nivel local* 

Nr. Unitatea 
teritorial-

administrativă 

Denumirea 
acțiunii/activității 

Descrierea acțiunii/activității 
 

Responsabil 
(nume, prenume,  
date de contact) 

Data și locul 
desfășurării 

Parteneri 
implicați 

1. Anenii Noi Masă rotundă cu tinerii 
activi din raion privind 
importanța creării 
Consiliilor locale ale 
tinerilor 

Scopul activității este de a 
încuraja tinerii din localitățile 
raionului să se implice activ în 
procesul decizional la nivel 
local, prin crearea și 
consolidarea consiliilor locale 
de tineret. La masa rotundă vor 
participa cca 25 de tineri din 
localitățile raionului Anenii 
Noi. 

Rusu Olesea, 
șef Serviciu Tineret și Sport a 
Consiliului raional Anenii Noi; 
tel. 079094514 
e-mail: olesearusu@mail.ru 

04 noiembrie 
2020, ora 14.30 
Consiliul raional 

Anenii Noi 

Rețeaua Națională 
a Consiliilor 

locale ale 
Tinerilor din 

Moldova; 
Centrul de Tineret 

Anenii Noi; 
Consiliul Raional 

al Tinerilor 
Anenii Noi; 

Forumul economic al 
tinerilor antreprenori 
din raionul Anenii Noi 

Scopul evenimentului este 
promovarea activităților de 
antreprenoriat în rândul 
tinerilor din raionul Anenii 
Noi. Evenimentul se va încheia 
cu menționarea și premierea 
celor mai activi tineri 
antreprenori din Anenii Noi. 

Rusu Olesea,  
șef Serviciu Tineret și Sport a 
Consiliului raional Anenii Noi; 
tel. 079094514 
e-mail: olesearusu@mail.ru 

27 noiembrie 
2020, ora 14.00 
Consiliul raional 

Anenii Noi 

Centrul de Tineret 
Anenii Noi; 
”Fondul de 

antreprenoriat 
pentru tineri 

Varnița; 

2. Bălți 
 

Forumul Municipal de 

Tineret ”Suntem Tineri-

deci ne pasă!” 

Scopul activității analiza 
situației serviciilor de tineret în 
municipiul în perspectiva 
tinerilor. Identificarea unei liste 
de propuneri de activități și 
soluții pentru a răspunde la 
necesitățile acestora. 
Participanți- 80 tineri din 
municipiul Bălți 

DÎTS,STS, echipa CRAT 
tel.023121340 

 

 

 

08.11.2020 
Ora 12:00 

Platforma ZOOm 
(Link-ul de acces 

va fi expediat 
participanților 
înregistrați.) 

Administrația 
instituțiilor de 

învățământ mun. 
Bălți; CMMT; 

ONG AO CIDP 
ANIMA; 

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

 



(gimnazii/licee/studenți) 

Masă rotundă la TV 
”Oportunități și servicii 
de tineret” 

Prezentarea ofertelor prestate, 
colegiile, școlile profesionale, 
USARB, CMMT, CCC si 
ONG. 

DÎTS,STS 
tel.023121340 

Prime time TV 
Local BTV 

Administrația 
instituțiilor de 
învățământ; 
CMMT, DC, 
ONG;BTV; 

Închiderea oficială a 
Săptămânii Tineretului-
2020: 
 ”Gala Bunelor 
practici” 

Anunțarea rezultatelor în urma 
desfășurării concursului: 
 ”Gala Bunelor practici” 

 

DÎTS,STS, DC 
tel.023121340 

 

15.11.2020, ora 
17:30 

Centrul de 
Cultură și Tineret 

mun. Bălți 

Administrația 
instituțiilor de 
învățământ; 

CMMT; DC; 
ONG; 

Deschiderea săptămânii 
tineretului. 

Anunț de evenimente și 
participanți. 

Administraţia LT ”D. Cantemir” 
(0231)23458 

08.-15.11.20, 
ora 7:30-8:00 

Foaierul liceului 

Consiliul elevilor; 

Expoziție de artă: 
picturi, fotografii 
„Orașul meu preferat 
prin ochii mei” 

Cultivarea dragostei față de 
artă 

Consiliul Elevilor, Administraţia 
LT ”D. Cantemir” 
(0231)23458 

08.-15.11.20, ora 
8:00 
Foaierul liceului 

Asociația 
părinților; 

Video ,,Noi suntem în 
pas cu timpul” 

Va fi prezentat un filmuleț 
(maximum 3 minute) despre  
implicarea colectivelor liceului 
și a comunității 

 

Sîrbu Cristina, 
director adjunct pentru educație, 
Diriginții claselor 5- 9 
Ignatova T.,Belibova I.,Hreașcă 
A.,Carpineanu I.,Prozorovskaia 
A.,Smolina N.,Andreeva E.,Baț 
A., Glavan L.,Karelova N. M. 
(0231)46188 

08-11.11.2020 
În timpul zilei pe 

pagina de 
socializare a 

Facebook 
 

 

Concert 
„Cântăm tinerețea”, 
susținut de Formația cu 
titlu model „Recovery-
AppleSin” 

Scopul activităţii este de a 
promova tinerile talente. 

Iaţco Daniel, specialist al Casei 
de Cultură „Molodovo”, 
conducător al formaţiei 
„Recovery-AppleSin”; 
068145152 
verhovetchi98@mail.ru 

08.11.2020, 
pagina Facebook, 

YouTube 

Școala de Arte 
„C. Porumbescu”; 

Planul consolidat de acțiuni dedicat Zilei Naționale a Tineretului și Zilei internaționale a Studentului (la nivel local) a fost elaborat în baza informațiilor furnizate de 
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Vdeo flesh-mob 
 ”Siguranța mai întâi de 
toate!” 

Scopul flesh-mob-ului este de a 
atrage atenția societății, de a fi 
precauți, mai grijulii cu 
sănătatea lor și a celor din jur, 
în contextul actual de 
pandemie COVID-19. 
Elevii vor filma un scurt video 
unde vor arăta cum este corect 
să dezinfecteze mâinile. 

Tarlapan Daria, președintele 
Consiliului de Elevi a 
 LT”George Coșbuc”  
069064112 
tarlapandaria7@gmail.com 
Calistru Emil, 
Coordonator, director adjunct 
LT”George Coșbuc” 

09.11.2020, ora 
08:00 

Pagina de 
facebook și 
instagram a 
L.T.”George 

Coșbuc” 
Holul liceului 

 

Laborator creativ-
muzical 
„Inspirați de toamnă” 

Interpretarea live a pieselor 
vocal-instrumentale în diferite 
genuri muzicale. 

 

Iuliana Chiricenco – director 
interimar al Centrului de Cultură 
și Tineret, 
023124109 
ckim13a@mail.ru 

09.11.20, ora 
18:00, 

Centrul de 
Cultură și Tineret 

Bălți 

Centrul de Creație 
al Copiilor 

„Miron Blanc” 
Bălți; 

Concurs foto 
 „Happy Together”. 

Competiția se desfășoară cu 
scopul de a forma valorile 
familiale tradiționale în rândul 
adolescenților, de a populariza 
valorile familiei, de a crea 
condiții pentru realizarea 
potențialului creativ al 
familiilor. 

Irina Panfilova, Director аdjunct 
pentru activitatea educațională a 
gimnaziului nr. 9 
 023124567. 

09. -15.11.2020, 
foaierul 

gimnaziului 
Nr. 9 

Comitetul de 
părinți al 

gimnaziului și 
comitetele de 

părinți de clase; 

Oră unică 
,, Tineretul are dreptul 

la viață” 

În cadrul orelor de dezvoltare 
personală va fi organizată și 
promovată o oră unica cu 
scopul de a educa 
responsabilitatea colectivă în 
activități comune. 

Sîrbu Cristina, Director adjunct 
pentru educație,  
Diriginții claselor 5- 12 
Ignatova T.,Belibova I.,Hreașcă 
A.,Carpineanu I.,Prozorovskaia 
A.,Smolina N.,Andreeva E.,Baț 
A., Glavan L.,Karelova N. 
M.,Rățoi A.,Grabciuc M.,Grîu 
A.,Kuzmina N.,Patraș E.,Belous 
A. 

08.-13.11.2020 
Platforma ZOOM 
(Link-ul de acces 

va fi expediat 
participanților 
înregistrați.) 
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(0231)46188 

Activitate 
„Mă implic - Îmi pasă” 

Scopul activității este de a 
implica tinerii în familiarizarea 
cu activitățile petrecute în 
Săptămâna Tineretului 2020. 

Antoniuc V., Asistent Social,  IP 
CSR „Viața cu Speranță„  
069516459 
Hrițcu Ș.,Psiholog, IP CSR 
„Viața cu Speranță„ 
 078900924 

09.11.2020, 
ora 09:00-11:00 
Incinta sediului 

IP CSR „Viața cu 
Speranță„ 

 

AO „Respirația a 
Doua”; 

USARB „Alecu 
Russo”; 

 

Asigurarea tinerilor cu 
materiale informative și 
produse contraceptive 

Scopul activității este 
asigurarea tinerilor cu 
materiale informative și 
produse contraceptive. 

Echipa  CSPT”ATIS” 
0231)46462 

09 - 13.11.20 
CSPT”ATIS” 

Centrul Medicilor 
de Familie m. 

Bălți; 

Joc intelectual Quiz 
„Tinerii pentru un stil 
de viață sănătos” 

Scopul jocului: într-un mod 
jucăuș a-ți forma interesul 
pentru un stil de viață sănătos 
și o atitudine valorică față de 
propria sănătate. Jocul se va 
desfășura pe platforma 
https://learningapps.org/ și 
distribuit în grupuri de elevi 
viber / mesager. 

Gordila E.P, profesoare de l. 
engleză a LT ”A. Pușkin” 

 

09.11.2020,ora 
09:00 

Platforma 
https://learningap

ps.org/ 
LT ”A. Pușkin” 

 

 

Lansarea Săptămânii 
Tineretului 2020. 
Elaborarea afișelor și a 
fly-erelor „Pro tineret-
pro viitor” 

Informarea elevilor cu privire 
la aspirațiile și năzuințele 
tineretului.Distribuirea 
flyerelor ce conțin informații 
relevante 

Consiliul Elevilor 
 Gim. ”A. I. Cuza  

09-10.11.2020, 
ora 08:00 

Holul 
Gim ”A. I. Cuza” 

 

Expoziție de carte 

„Biblioteca tânărului 
modern” 

Scopul expoziției este de a  
prezenta cele mai citite cărți de 
către tinerii noștri și de a 
promova lectura în rândul 
tinerilor. 

Covali Viorica, șef bibliotecă 

A Gimnaziului ”A. I. Cuza” 

09-13.11.2020, 
ora 08:00 Holul 
Gimnaziului ”A. 

I. Cuza” 

 

Flash mob  Scopul activității este de a Timciuc Inga, pr. de geografie și 09.11.2020  
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,,Tinerețe-splendoare, 
elan și frumusețe” 

promova Săptămâna 
Tineretului-2020 și de a 
îndemna tinerii să participe la 
activitățile planificate în cadrul 
ST. 

biologie a Colegiului Politehnic 
Madan Natalia,profesoare de 
disciplina pentru specialitate a 
Colegiului Politehnic 

ora 11:30 
Colegiul 

Politehnic 
 

Ore de dirigenție 
,,Fii activ-generează-ți 
viitorul” 

In cadrul orelor se va pune 
accentul pe cunoașterea 
potențialului individual, 
dezvoltării lui pentru obținerea 
succeselor personale și 
profesionale. 

Diriginții 
an. I-III 

09-13.11.2020 
Sălile de clasă 

Colegiul 
Politehnic 

 

 

Competiții sportive 
consacrate Săptămânii 
Tineretului -2020 

Promovarea modului sănătos 
de viață. 

Toderica Semion,  
Carabulea Maria 
Ceban Ion profesorii de ed. 
fizică a Colegiului Politehnic 

09.11.2020 - 
Baschet 

ora 1530  anul I-II 

ora 1630 an.III-IV 
 

10.11.2020 - 
Tenis de masă, 

ora 1530 - 
participă  un elev 

din grupă. 
 

11.11.2020 - 
Volei 

ora 1530 anul I-II 
ora 16 anul III-IV 

Sala sportivă 
Terenul sportiv 

Colegiul 
Politehnic 

 

Ore de dirigenție cu 
tematica: ,,Drepturi și 

Scopul orelor de dirigenție este 
de a discuta cu elevii claselor a 

Diriginții de clasă: 
Tărîță Liliana, Baraboi Silvia, 

09.11.2020; ora 
14:15 
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responsabilități”. 

 

VIII-IX-a despre drepturile 
acestora dar și despre 
responsabilitățile pe care le au 
atât la școală, cât și în 
societate. 

Russu Ludmila a Gim. nr. 10  12.11.2020, ora 
14:15; 

13.11.2020, ora 
14:15; Sălile de 

clasă 
Acțiunea interactivă 
online „Armata 
Națională în contextul 
ofertelor pentru Tineret. 
Oportunități și 
provocări”. 

Scopul activității este de a 
promova Armata Națională, 
asociația de tineret din 
Academia Militară a Forțelor 
Armate de începe dialogul cu 
reprezentații sectorului 
asociativ de tineret,   societății 
civile și instituțiilor de 
învățământ pe o platformă de 
discuții comună. Vor fi 
prezentate ofertele AN și 
AMFA. 

Serghei Babii, specialist 
principal CMT Bălți (educația 
militar-patriotică); 
0231-272-30 
cmt.balti@army.md 

 

10.11.20, ora 
09:00; 

Platforma 
Facebook 

cmt.balti@army.
md 

 

Asociațiile 
obștești: 

Uniunea ofițerilor 
Republicii 

Moldova din 
Bălți; 

 

 

Flash mob, live pe 
rețelele de socializare  
„Suntem junimea 
planetei” 

Scopul flash mobului este de a 
dezvolta competențele 
comunicative ale elevilor, prin 
participarea unui flash mob la 
distanță, oferind o atmosferă 
pozitivă și implicând elevii 
într-un stil de viață sănătos. 
Flash mobul va fi condus 
online de profesorii de educație 
fizică. 

Crucovscaia M.V., pr. de l. 
engleză 
Gordila E.P., pr. de l. engleză a  
LT A. Pușkin” 
 

11.11.2020, ora 
9:00 

rețelele de 
socializare 

 

 

 

 

Profesorii de 
educație fizică; 

Workshop 
„Ce cred tinerii despre 
lectură?” 
 

Scopul activității este de a 
identifica opiniile tinerii 
generații despre lectură, de a 
cultiva aptitudini de lectură la 
tineri și de ai motiva spre 

Ludmila Ouș - director 
Biblioteca Municipală „Eugeniu 
Coșeriu” Bălți; 
0231 23459 
bibliobalti@gmail.com 

10.11.20, ora 
13:00, 

Platforma ZOOM 
(Link-ul de acces 

Colegiul 
Pedagogic „Ion 
Creangă” sub 

egida 
Universității de 
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 lectură. 

 

va fi expediat 
participanților 
înregistrați.) 

Stat „Alecu 
Russo” din Bălți; 

Concert 
„De noi depinde 
viitorul” 

 

Scopul activității este 
informarea și implicarea 
elevilor în activități 
educaționale. 

Anjela Mihaliuc - profesor de 
acordeon, grad didactic Doi, 
secția instrumentelor populare; 
023125542 
arteporumbescu@gmail.com 

10.11.2020, 
15:00, 

Sala de festivități 
a Școlii de Arte 

„Ciprian 
Porumbescu” 

 

Serată de odihnă pentru 
tineret „La noi în 
cartier”, 
Lecţie: „Stop 
accidentelor rutiere. 
Viaţa are prioritate” 

Scopul activității este 
informarea copiilor, școlarilor, 
adolescenților despre pericolul 
traficului rutier, accidentele 
rutiere și consecințele lor. 

Drebot Vera – director al Casei 
de Cultură „Flacăra”; 
023138717; 
drebot.vera@mail.ru 

10.11.2020, ora 
17:00, 

Casa de Cultură  
„Flacăra” 

 

Inspectoratul de 
poliție Bălți, 

Ofiţer al 
Serviciului 
patrulare al 

Secţiei securitate 
publică a IP Bălți; 

Masa rotundă a 
Consiliului elevilor L.T 
”D. Cantemir”: 
„Probleme cu care se 
confruntă tinerii în 
lumea modernă. 
Modalități de a le 
rezolva ”.  

Scopul evenimentului este de a 
discuta problemele cu care se 
confruntă tinerii în societate. 
Soluţii şi modalități de a le 
rezolva în timpul discuției. 

Teteliuk Serghei, profesor de 
educație civică, Consiliul 
elevilor  a LT ”D. Cantemir” 

10.11.2020, 
ora 14:30-15:15 

Sala de clasă                 
LT ”D. Cantemir” 

 

Asociația 
Administrare 

Părinților; 

Instruire online  
„Dependența – cauză a 
vulnerabilității.” 
 

 

 

Obiectivele activității sunt: 
- de a analiza diferența între 

dependență și obișnuință; 
- de a prezenta ce este 

dependența - tipurile, etapele, 
riscurile; 

- de a pune în discuție 
serviciile existente de 

Popa Corina, 
Oxana Buzovici, 
traineri naționali 
023139332 / 39339 
obuzovici@gmail.com 
corinafp26@yahoo.com 

 

10.11.2020, 
ora 10:45 – 11:15 
Platforma ZOOM 
(Link-ul de acces 
va fi expediat dl 

E. Calistru la data 
de  9.11.2020) 

LT ”G. Coșbuc” 

A.O. ”Uniunea 
pentru prevenirea 
HIV și Reducerea 

Riscurilor”; 
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asistență pentru persoanele 
dependente. 

Conferință video  

„Planeta numită 
tineret”. 

Dezvăluirea abilităților creative 
și organizaționale, a 
competențelor de conducere, 
îmbunătățirea abilităților 
profesionale ale elevilor de 
liceu. 

Profesorii de clasa a 7-9 a 
gimnaziului nr. 9, consiliul 
elevilor al gimnaziului nr. 9 

10.11.20202 
platformă Zoom 
(link-ul de acces 

va fi expediat 
participanților 
înregistrați.) 

 

Sesiune online cu 
genericul: ,,Succesul în 
viziunea tinerilor” 

 

 

Scopul sesiunii este de a  
întruni adolescenții din clasele 
a VIII-IX-a, de a înțelege 
conceptul de ,,succes” și de a-l 
aborda în viziunea acestora. 

Cristina Jitaru 
Specialist CRAT; 
078614438 
cristinajitaru.cratbalti@gmail.co
m 
 

10.11.2020, ora 
15.00 
online 

(Link-ul de acces 
va fi expediat 

participanților) 
gim nr. 10 

Centrul de 
Resurse pentru 
Adolescenți și 

Tineret 
CRAT; 

Sesiune informativă 
 „Sănătatea sexual 
reproductivă” 

 

 

Scopul activității este educația 
tinerilor spre o viață sexual 
reproductivă sănătoasă . 

 

 

Asistent Social 
Ținica G. 
(079993770) 
Psiholog 
Hrițcu Ș. 
(078900924) 

10 noiembrie, ora 
15:00 
IP CSR „Viața cu 

Speranță„ 

 

AO „Respirația a 
Doua”; 

USARB „Alecu 
Russo”; 

 

Sesiune informativă 
”Sănătatea sexual 
reproductivă. Metodele 
moderne și eficiente de 
contracepție” 

 

Scopul activității este 
prevenirea infecțiilor ci 
transmitere sexuală și sarcina 
precoce în rândul tinerilor. 

 

 

Sușcova Georgeta, medic 
ginecolog CSPT 

 

 

 

10.11.20, ora 
11:00; 

Platforma Google 
Meet 

(Link-ul de acces 
va fie expediat 
participanților 
înregistrați.) 

ATIS 

 

 

 

 

 

Workshop Scopul activității este de a Ludmila Ouș, 10.11.20, ora Colegiul 
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„Ce cred tinerii despre 
lectură?” 

identifica opiniile generației 
tinere despre lectură, de a  
cultiva aptitudini de lectură la 
tineri și de a motiva spre 
lectură tânăra generație. 

Director Biblioteca Municipală 
„Eugeniu Coșeriu” Bălți 
(0231) 23459 
bibliobalti@gmail.com 

13:00; 
Platforma ZOOM 
(Link-ul de acces 

va fi expediat 
participanților 
înregistrați.) 

Pedagogic „Ion 
Creangă” sub 

egida 
Universității de 

Stat „Alecu 
Russo” din Bălți; 

Acţiune de promovare 
a: ,,Participării tinerilor 
în adoptarea deciziilor” 

Scopul activității este de a 
dezvolta spiritul civic şi a 
competenţelor pentru o 
societate democratică, de a 
valorifica și susține 
participarea elevilor la luarea 
deciziilor în context 
educațional. 
Conținutul activității: CE a 
decis să răspundă la toate 
întrebările colegilor printr-o 
acţiune dedicată în totalitate 
celor ce planifică să devină o 
voce reprezentativ, o echipă 
împreună cu ei. 
Numărul participanţilor: 324. 

Grosu Liliana, psiholog, 
coordonator a LT ”B. P. 
Hașdeu” 
Tel. 069703036 
liacahul1973an@gmail.com 
 
Cîrstea Angela, director adjunct 
pentru educaţie                          
LT ”B. P. Hașdeu” 
Tel. 068380330 
angela.cirstea74@gmail.com 

10 - 12.11.2020 
Pe parcursul zilei 

Sălile de clasa 
LT ”B. P. 
Hașdeu” 

Asociaţia pentru 
Drepturile 
Omului; 

Sesiune informativă 
„Voluntariatul în rândul 
tinerilor” 

 

Scopul activității este de a 
promova voluntariatul în 
rândul tinerilor. 

 

 

 

Croitoru Ana, psiholog – 
educator CSPT ”ATIS” 

 

 

 

11.11.20, ora 
11:00; 

Platforma Google 
Meet 

(Link-ul de acces 
va fie expediat 
participanților 
înregistrați.) 

Liceul Teoretic 
”G.Coșbuc”; 
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Sesiune informativă  
„Sănătatea sexual 
reproductivă” 

 

 

Scopul activității este de 
informare a tinerilor privind 
aspectele esențiale a sănătății 
sexual- reproductive umane. 

 

Burlac Elena, asistent social 
CSPT ”ATIS” 

 

 

12.11.20, ora 
11:00; 

Platforma Google 
Meet 

(Link-ul de acces 
va fie expediat 
participanților 
înregistrați.) 

Liceul Teoretic 
”G.Coșbuc”; 

Vizionarea 
videoclipului  
„Tinerii - suntem noi” 
Quiz online ”Tânăr Eu” 

Scopul acestui eveniment este 
de a activa autocunoașterea: 
încurajarea autoeducării, auto-
dezvoltării, autoeducării. Elevii 
vor fi rugați să urmărească și să 
discute un videoclip. 
Creșterea nivelului de 
cunoștință a tinerilor în tema 
”Particularitățile adolescenților 
și al tinerilro” prin intermediul 
participării active la activitatea 
de formare non formală – Quiz 
online. Tinerii municipiului 
Bălți/ Voluntarii CRAT. 

Crucovscaia M.V. pr de l. 
engleză a LT ”A. Pușkin” 

11.11.2020,  ora 
8 :00-16:55 

Holul LT ”A. 
Pușkin” 

 

 

 

I.A.Ceban coordonator 
departament Dezvoltare 
Personală, 078 25 17 47 
irina.alionacratbalti@gmail.com 
Voluntarii CRAT 

11.11.20, ora 
16:00 

Platform zoom 

AO CIDP 
ANIMA; 

Concert  
„Tineretul renaște 
muzica” 
 

Scopul activității este 
familiarizarea tinerilor cu 
repertoriul autohton și 
universal muzical. 

Stela Zglavoci - profesor de 
vioară, master în Științe ale 
educației, grad didactic Întâi; 
023125542 
arteporumbescu@gmail.com 

11.11.2020, ora 
15:00, 

Holul Școlii de 
Arte „Ciprian 
Porumbescu” 

 

Galerie de desen 
 „Tinerețe-suflet purtat 
de vise” 

Prezentarea în desen a 
aspirațiilor preocupărilor 
tânărului modern. 

Snegur Galina, profesor educația 
plastică a Gim. ”A. I. Cuza” 

15.11.2020, ora 
08:00 
Holul 

Gimnaziului       
”A. I. Cuza” 

Snegur Galina, 
profesor educația 

plastică a 
Gimnaziului       
”A. I. Cuza”; 
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Activitate 
„Spre viitor – tinerețe 
fără violență” 
 
 

Scopul activității este de a 
preveni și diminua fenomenul 
violenței, de a conștientiza 
importanța relațiilor 
interumane bazate pe 
înțelegere și acceptare. 

Psiholog 
Hrițcu Ș. 
(078900924) 
 
Pedagog social 
Crăciun A. 
(60705139) 

11 noiembrie, ora 
14:00 

Sediul IP CSR 
„Viața cu 
Speranță„ 

AO „Respirația a 
Doua”; 

USARB „Alecu 
Russo”; 

Sesiune informativă 
„Voluntariatul în rândul 
tinerilor” 

Scopul activității este de a 
promova voluntariatul în 
rândul tinerilor. 

Croitoru Ana, psiholog – 
educator CSPT ”ATIS” 

 

 

11.11.20, ora 
10:45 

Platforma Google 
Meet 

(Link-ul de acces 
va fi expediat 
participanților 
înregistrați.) 

L. T ”G. Coșbuc” 

CSPT ”ATIS”; 

 

Masă rotundă  
„Tinerii de azi – viitorul 
de mâine”. 

 

 

Scopul activității este de a 
reuni elevii claselor a VIII A și 
a VIII B pentru a fi puse în 
discuție interesele și scopurile 
pe care vor să le atingă în 
viitor; problemele cu care se 
confruntă;  despre profesiile pe 
care vor să le cuprindă, etc. 

Spataru Ana, 
profesor de istorie; Coordonator 
al Consiliului Elevilor 
069118715 
a gim. nr 10 
 

11.11.20, ora 
14:15; 

Sala festivă 
gimn. nr. 10 

 

Seara muzicală  Seara muzicală  pentru elevii 
din clasele 9-12 (până la 20 de 
persoane). 

Consiliul elevilor  11.11.2020, 
ora 15:00-16:00 
Sala de adunări 

LT ”D. Cantemir” 

Administraţia 
Asociația 
Părinților; 

Activitatea extraşcolară  
„Școala - teritoriu al 
sănătății” 
 

Concurs de afișe în clasele 8-
12, în care elevii vor prezenta 
școala ca o instituție în care 
există un loc pentru un stil de 
viață sănătos și nu există loc 

Consiliul elevilor a                     
LT ”D. Cantemir” 

. 

11.11.2020, ora 
08:00 

Sala de adunări             
LT ”D. Cantemir” 
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pentru violență și negativitate. 
Afișul va fi plasat pe ușa clasei 

Masa rotundă:                        
"Cum să devii om de 
succes. Strategia de 
viață a tinerilor de azi” 

 

Evenimentul își propune să 
sporească poziția activă de 
viață a elevilor de liceu; 
alegerea conștientă a profesiei 
viitoare și a creșterii carierei 
de succes. Promovează 
dezvoltarea unei atitudini 
negative față de obiceiurile 
proaste. 

Grigorenco Svetlana, 
președintele Comisiei 
metodologice a profesorilor de 
clasă; 
Mob. 079436333 
sveta.grigorenco2015@yandex.r
u 
Klakova Tatiana, director 
adjunct pentru activitatea 
educațională; Mob. 078584560 
liceulmaiakovski@mail.ru 

12.11.20, ora 
14:00; 
LT ”V. 

Maiakovski” 

CMMT 
"Pescărușul" 

Tobolin S. G..; 
Bibliotecarul 
Baldin V. D.; 

Asistenta 
Lubonskaya A. D; 

Psiholog 
Prisăcaru N. I.; 

Studenta USB A. 
Russo 

Nikitina Maria; 
Concert 
„Tineret talentat” 
 

Scopul activității este 
implicarea elevilor de la 
diferite secții într-un concert 
comun (secția Arta coregrafică 
și Arta vocală). 

Cristina Grîu - profesor de 
coreografie, grad didactic Doi; 
Dina Morari - profesor de canto, 
master în Științe ale educației 
grad didactic Doi; 
023125542 
arteporumbescu@gmail.com 

12.11.2020, ora 
15:00, 

Sala de festivități 
a Școlii de Arte 

„Ciprian 
Porumbescu” 

 

Sondaj social 
”Scopul în viață” 

Scopul sondajului este de a 
dezvălui alegerea valorilor și 
priorităților vieții în rândul 
elevilor de liceu în timpul 
infecției cu coronavirus. Un 
chestionar va fi dezvoltat pe 
platforma Google și oferit 
studenților. 

Gordila E., profesor de l. engleză 
069556179 
L.T. ”A. Pușkin”  

12.11.2020, ora 
8:00-16:55 
Goole meet 

(link-ul de acces 
va fi expediat 

participanților) 

Elevii claselor a 
IX-a și a XII-a; 

Întâlnirea clubului de 
discuții pentru tineri  
„Subculturile tinerilor 

Discuţie: 
  - De ce aleg tinerii o 
subcultură? 

Guțu V. N, director adjunct 
pentru educație a                        
LT ”Șt. cel Mare” 

12.11.2020, ora 
14:00 

Sala festivă a                 
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de pe stradă. 
Argumente pro şi 
contra?" 

- Ce subculturi există? 
- Care este atitudinea societății 
față de subculturile tinerilor? 
Cercetarea mișcărilor de tineret 
existente, principiile formării 
lor și influența asupra 
personalității tinerilor. 

Tel: 079895933 
 

LT ”Șt. cel Mare” 
 

Inițierea în rândurile 
gimnaziştilor/ 
liceiştelor 
Vizualizarea 
videoclipului. 

 

Un eveniment extracurricular 
în care elevii din clasele V-a şi 
a X-a își vor demonstra  
talentele și abilitățile și vor fi 
admiși solemn în ciclul 
gimnazial şi liceal. 

Administraţia LT ”D. Cantemir” 

 

12.11.2020, 
ora 12:30 (cl. a V-
a), ora 14:30 (cl. a 

X-a) 
Sălile de clasă 
Administraţia 

LT ”D. Cantemir” 

Asociația 
părinților; 

Șou online de parodie  

«FIX în FIX» 

Competiție distractivă și de 
creativitate (cl.III-IX), 
obiectivele căreia sunt cele de 
a se relaxa,de a se emoționa 
pozitiv. Elevii sunt puși la 
lucrul cu imaginația sa, 
aplicând abilitățile pe care le 
posedă;lucrul cu programe 
avansate pentru crearea video. 

Părinţii și  
Elevii gim. nr. 14 

12.11.2020, ora 
15:00 

Incinta gim. nr. 
14 

 

Elevii claselor a 
III-a și a IX-a 

Părinţii acestora; 

Sesiune informativă  
„Sănătatea sexual 
reproductivă” 

 

Scopul activității este de 
informare a tinerilor privind 
aspectele esențiale a sănătății 
sexual- reproductive umane. 

Burlac Elena, asistent social 
CSPT ”ATIS” 
(0231)46462 

 

12.11.20, ora 
10:45 

Platforma Google 
Meet 

(Link-ul de acces 
va fi expediat 
participanților 
înregistrați.) 

LT ”G. Coșbuc” 

CSPT ”ATIS”; 

 

Activitate „Ai grijă de Scopul activității este Antoniuc V., Asistent Social IP 12 noiembrie, ora AO „Respirația a 
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sănătatea ta! Acțiunile 
simple pot reduce 
riscurile diabetului 
zaharat” 

 

 

 

informarea, prevenirea și 
reducerea riscurilor în rândul 
tinerilor cu prilejul Zilei 
Mondiale de profilaxie și 
combatere a diabetului zaharat. 

 

 

CSR „Viața cu Speranță„ 
(069516459) 
 
Hrițcu Ș., Psiholog 
 IP CSR „Viața cu Speranță„ 
(078900924) 
Stepanenco V., medic 
infecționist IP CSR „Viața cu 
Speranță„ 

16:00 sediul  IP 
CSR „Viața cu 

Speranță„ 

 

 

 

 

Doua”; 

 

 

 

 

 

Cartea de vizită a 
claselor  a X-a A și a X-
a B“ Свой Стиль” 

Prezentarea a două colective de 
liceeni din clasele a X-a A și a 
X-a B.  Integrarea și implicarea 
elevilor în activitățile 
curriculare și extra-curriculare 
ale liceului. 

Sîrbu Cristina, Director adjunct 
pe educație 

Rățoi A.,Grabciuc M., diriginții 
claselor a X-a A și a X-a B a  
L.T.,,M.Gorki” 
 

12.11.2020 

În timpul zilei pe 
pagina de 

socializare a 
Liceului Teoretic 

M.Gorki 
Facebook 

 

Masă rotundă online      
      “Rolul tineretului 
moldovenesc în viața 
comunității obștești a 

Republici Moldova” 

Scopul activității este de a         
forma o poziție civică activă în 
rândul tinerilor moderni și de a 
dezvolta gândirea creativă în 
rândul elevilor. 

Sîrbu Cristina, director adjunct 
pe educație,  
Grîu A.,Kuzmina N., diriginții 
claselor a XI-a A și a XI-a B 
a L.T. ,,M.Gorki” 

12.11.2020, ora 
13:00 

Platforma ZOOM 
(link-ul de acces 

va fi expediat 
participanților) 

 

Masă rotundă 
 „Adolescența și 
provocările ei” 

Identificarea și dezbaterea 
problemelor, riscurilor și 
preocupărilor adolescenților. 

Demciucov Lilia, psiholog 
școlar 
a Gim. ”A. I. Cuza” 
Clasa IX-a B, 

12.11.2020, ora 
8:40-9:10 

Gim. ”A. I. Cuza” 

 

 

Sesiune informativă 
„Voluntariatul în rândul 

 

Scopul activității este de a 
promova voluntariatul în 

 

Croitoru Ana, psiholog – 
educator CSPT ”ATIS” 

11.11.20, ora 
11:00; 

Platforma Google 
Meet 

 

Liceul Teoretic 
”G.Coșbuc”; 
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tinerilor” 

 

Sesiune informativă 
„Sănătatea sexual 
reproductivă” 

 

 

 

rândul tinerilor. 

 

Scopul activității este de 
informare a tinerilor privind 
aspectele esențiale a sănătății 
sexual- reproductive umane. 

 

 

(0231)46462 

 

Burlac Elena, asistent social 
CSPT ”ATIS” 
(0231)46462 

(Link-ul de acces 
va fie expediat 
participanților 
înregistrați.) 

 
12.11.20, ora 

11:00; 
Platforma Google 

Meet 
(Link-ul de acces 

va fie expediat 
participanților 
înregistrați.) 

 

 

 

Liceul Teoretic 
”G.Coșbuc”; 

 

Atelier de lucru 
,,Importanța serviciului 
de voluntariat în 
Republica Moldova” 

Elevii vor fi informați despre 
importanța serviciului de 
voluntariat. 

Ureche Irina, pedagog-
organizator, 
CMMT 
,,Contemporanul” 
078366121 

12.11.2020, ora 
16:00 

Sala de lectură 
Colegiul 

Politehnic 

 

Ora informativ- 
cognitivă 
„Fii tolerant față de 
celălalt și vei câștiga un 
prieten” 

Scopul activității este de a 
dezvolta la tineri atitudine 
indulgentă față de oamenii din 
jur. 

Ludmila Ouș - director 
Biblioteca Municipală „Eugeniu 
Coșeriu” Bălți; 
(0231)23459 
bibliobalti@gmail.com 

12.11.2020, 
14:30, 
ZOOM 

(Link-ul de acces 
va fi expediat 
participanților 
înregistrați.) 

Universitatea de 
Stat „Alecu 

Russo” din Bălți; 

 

Sesiune de  
comunicare: ,,Siguranța 
în mediul ON-LINE”. 

 

Scopul activității este de a 
dezvolta la tineri competenţele  
de comunicare sigură în spaţiul 
ON-LINE. 
Conținutul activității: 
Psihologul şcolar va informa şi 
promova utilizarea în condiții 

Grosu Liliana, psiholog, 
coordinator a LT ”B. P. Haldeu” 
Tel. 069703036 
liacahul1973an@gmail.com 

12.11.2020, ora 
08:30-09:15 

Sala de festivităţi 
a LT ”B. P. 

Haldeu” 

Centrul Național 
de Prevenire a 

Abuzului față de 
Copii; 
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de siguranță a Internetului de 
către copii cu sprijinul şi 
implicarea specialiştilor, 
părinţilor şi profesorilor. Va 
oferi sfaturi practice pentru 
evitarea acțiunilor și 
comportamentelor riscante ale 
copiilor pe Internet. 
Numărul participanţilor: 19. 

 

Seara de jocuri de masă  Scopul activității este de a 
lichida anxietatea post-
pandemică în rândul elevilor 
prin socializare. 

Scalețchi Marina, președinte 
Consiliul Elevilor 
078648824 
skaletsskaya@gmail.com 

12.112020, ora 
14:00 

Incinta STUDEM 
(proiect al 

organizației 
CREEDD) 

 

Festival de muzică rock          
„Noi motive ale 
rockului clasic” 

Scopul activității: 
- identificarea în rândul 
tinerilor creativi a noilor autori, 
interpreți, grupuri de muzică 
actuală și rock; 
- interacțiune și cooperare cu 
alte festivaluri în această 
direcție din diferite regiuni ale 
țării; 
- stimularea contactelor 
republicane și a schimbului 
creativ în genul muzicii rock, 
ca parte a culturii tinerilor. 

Anichin Oleg, conducător 
artistic al Casei de Cultură 
„Flacăra”; 
069480472; 
drebot.vera@mail.ru 
 

13.11.2020, ora 
18:00, 

Casa de Cultură  
„Flacăra” 

 

 

 

Palatul Municipal 
de Cultură mun. 

Bălți; 
Centrul de 

Cultură și Tineret 
mun. Bălți; 

Teambuilding ”Spirit de 
echipă” 

Formarea spiritului de echipă 
pentru voluntarii CRAT, care 
implementează activități 
comunitare. Echipa 
voluntarilor CRAT/ 10 
participanți. 

Ceban I.A./ coordonator 
departament Dezvoltare 
Personală, 078 25 17 47 
irina.alionacratbalti@gmail.com 
Chilat G. coordonator 
departament Animarea timpului 

13.11.2020,  
ora 17:00 

CRAT/Anticafene
aua din Bălți 
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Liber,  
078840397, 
chilat.gabriel.CRAT@gmail.co
m 
Voluntarii CRAT 

Reportaj 
”Amenajarea spațiului 
pentru odihnă pentru 
tineri”, în cadrul 
instituțiilor de 
învățământ: Colegiul de 
Industrie Ușoară, 
Colegiul Politehnic, ȘP 
nr, 5. Activitatea din 
cadrul proiectului You 
Create. 

De a mediatiza informația și a 
atrage tinerii municipiului de a 
petrece timpul liber în spațiile 
amenajate. 

Urechi I, pedagog-organizator 
CMMT ”Contemporanul” 
078366121 

13.11.2020 AO Future 
Generation; 

 Tdh Moldova; 
MECC; 

Vizionarea filmului 
despre dragoste în 
adolescenţă 

Vizionare filmului despre 
dragostea a doi adolescenţi 
care sunt nevoiţi să treacă prin 
diferite ispite. Elevii claselor 8-
9 vor putea să compare 
timpurile şi valorile tineretului 
anilor 80. 

Diriginţii claselor VIII-IX 
Elevii gimnaziului nr. 14 
(0231)73087 

13.11.2020, ora 
15:00 

On-line 
 

 

Masă rotundă                    
„Formula succesului”. 

Discutarea problemei relațiilor 
într-o echipă care duce la 
succes. Exerciții de 
antrenament pentru a 
determina formula succesului 
pentru a forma sistemul de 
valori al adolescenților. 

Chițcaneanu T. A., director 
adjunct responsabil de educație 
 078530905 

13.11.2020, ora 
13:20 

Gimnaziul nr. 3 

 

Celan Ana-Maria, 
conducător de 
cerc CRAT; 

Free Friday Vinerea fără formă școlară-
activitatea are drept scop 

Diriginţii claselor a gim. nr. 14 13.11.2020, pe 
parcursul zilei 

Elevii 
gimnaziului 
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ștergerea stereotipurilor 
(profesorul îmbrăcat mereu în 
alb-negru/haine de stil clasic) 
și propune o alegere liberă,auto 
–expresia. Obiectivele pe care 
le urmărim sunt cele de a  uni 
generațiile . 

Incinta gim. nr 14 Profesorii 
Gimnaziului; 

Concurs online de 
poezie ”Tinerețe-pasăre 
măiastră” 

Scopul concursului este de a 
descoperi și promova noi 
talente în rândul elevilor, de a 
stimula tinerii pentru dedicarea 
timpului liber către 
manifestarea talentului și 
cultivarea valorilor exprimate 
prin cuvânt. 
Cele mai bune creații proprii 
ale elevilor vor fi premiate cu  
diplomă de merit. 

Tarlapan Daria, președintele 
Consiliului de Elevi a                
LT ”George Coșbuc” 
 069064112 
tarlapandaria7@gmail.com 
Calistru Emil, 
coordonator, director adjunct 
LT”George Coșbuc” 
(0231)66016 
 

13.11.2020 
Pagina de 
facebook a 

L.T.”George 
Coșbuc” 

 

Activitate  
„De tânăr învăț să 
tolerez” 
 
 
 
 
 

Scopul activității este de a 
familiariza și sensibiliza tinerii 
cu problema actuală numită 
Intoleranța. 

 

 

Hrițcu Ș.,  
Psiholog 
 (078900924) 
Viața cu Speranță 
Ținica G., 
Asistent Social 
 (079993770) 

13.11.2020, ora 
15:00 

Centrul orașului 
Bălți 

AO „Respirația a 
Doua”; 

USARB „Alecu 
Russo”; 

Video –Felicitare 

 “Trăiește-ți clipa, 
Liceistule”  

Scopul activității este de a 
transmite experiența de 
învățare și  colaborare dintre 
colectivul de elevi, profesori și 
părinți. Se va reflecta viziunea 

Sîrbu Cristina, 

Director adjunct pe educație, , 
Cuzimina N.V. Profesor de 
istorie 
Diriginții claselor a XII-a A și a 

13.11.2020, 
Pe parcursul zilei 

pe 
pagina de 

socializare a LT 
”M.Gorki” 
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adolescentului. XII-a B 
Patraș E.,Belous A. a 
L.T.,,M.Gorki” 

Facebook 

Oră educativă  
„Ghidul unui tânăr 
sănătos” 

Informarea elevilor despre 
modul și deprinderile sănătoase 
de viață, piramida alimentației 
corecte. 

Cojocaru Lucia, asistentă 
medicală a gim. ”A. I. Cuza” 
(0231)46624 

13.11.2020, ora 
11.40-12.10 

Clasa VIII-a B, 

 

Sesiunea informativă  
”Gândirea pozitivă” 

Scopul activității este 
dezvoltarea rezilienței 
psihologice în situație de 
pandemie. 

Vrabii Lina, psiholog CSPT 
ATIS 

13.11.20, ora 
14:00; 

Platforma Google 
Meet 

(Link-ul de acces 
va fie expediat 
participanților 
înregistrați.) 

 

Schiță musical-artistică 
„Bulevardul autumnal” 

Promenadă printre filele de 
timp. Fantezie muzical-artistică 
cu caracter improvizat. 

Iuliana Chiricenco – director 
interimar al Centrului de Cultură 
și Tineret, 
023124109 
ckim13a@mail.ru 

14.11.2020, 
18:00, 

Centrul de 
Cultură și Tineret 

Bălți 

 

Video motivațional 
„Tinerețe-cotă maximă” 

Scopul activităţii este 
motivarea tineretului spre o 
viață mai simplă, spre un viitor 
mai frumos, spre o încadrare în 
societate mai active; eliminarea 
indiferenţei faţă de viaţa 
proprie şi viitor a tineretului. 

Pobloţcaia Ecaterina, conducător 
artistic al cercului dramatic 
„Steluţa”,  
Casa de Cultură „Molodovo”; 
078684285 
verhovetchi98@mail.ru 

15.11.2020, 
pagina Facebook, 

YouTube 
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Festival de muzică rock 
„Noi motive ale 
rockului clasic” 

Scopul activității: 
- identificarea în rândul 

tinerilor creativi a noilor 
autori, interpreți, grupuri de 
muzică actuală și rock; 

- interacțiune și cooperare cu 
alte festivaluri în această 
direcție din diferite regiuni 
ale țării; 

- stimularea contactelor 
republicane și a schimbului 
creativ în genul muzicii rock, 
ca parte a culturii tinerilor. 

Anichin Oleg – conducător 
artistic al Casei de Cultură 
„Flacăra”; 
069480472; 
drebot.vera@mail.ru 
 

13.11.2020, 
18:00, 

Casa de Cultură  
„Flacăra” 

 

 

 

Palatul Municipal 
de Cultură mun. 

Bălți; 
Centrul de 

Cultură și Tineret 
mun. Bălți; 

3. Briceni 
 
 
 
 
 
 

Masă rotundă 
„Vestimentaţia şi etica 
tinerilor”  

Vizionarea unui film; 
Demonstrarea diferitor modele 
de vestimentaţie pentru 
duferite ocazii; 
Discuţie „Etica vestimentară în 
locuri publice”. 

Sviriniuc Svetlana,profesoară de 
chimie/dirigintele cl.XII-a B 
din LT „Gr.Vieru” Briceni 
068135200 

19.11.2020 
LT „Gr.Vieru” 

Briceni 

CCC Briceni; 

Dezbateri online cu 
genericul „Facultatea 
decide viitorul”  

Exprimarea argumentărilor Pro 
şi Contra susţinînd 
tema.Prezentarea unui proiect 
cu facultăţile existente în 
Republica Moldova. Luarea 
deciziilor. 

Baraliuc Vasile, profesor de 
fizică, diroginte la cl.XII-a A 

19.11.2020 
LT „Gr.Vieru” 

Briceni 

Administraţia 
liceului; 

Masă rotundă : 
„Obiectivele şi 
idealurile tineretului 
contemporan”; 
 

 

În cadrul activităţii vor fi 
abordate următorele subiecte: 
reţele de socializare; 
toleranţa;drepturi şi 
obligaţiuni; orientarea 
profesională; distracţiile 
tineretului. 

Voroneţchi Aliona, profesoară 
de limba română, diriginte la 
cl.X-a 
voronetchi@mail.ru  

13.11.2020 
LT „Gr.Vieru” 

Briceni 

Administraţia 
liceului; 

 

Webinar tematic : Vor fi puse în discuţie: Lavric Galina,director adjunct 23.11.2020 Asistent social 
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Problemele tinerilor migraţia tinerilor;angajarea în 
câmpul muncii;odihna 
tinerilor. 

educaţie 
069086696 

LT Corjeuţi APL, elevii 
claselor liceale; 

Maraton online 
„Promovarea modului 
sănătos de viaţă” 

Informarea tineretului studios 
cu normele de conduită în 
cazuri necesare pentru 
protecţia sănătăţii. 

Zmău Rodica, asistentă medicală 

069835665 

10.11.2020 

LT Corjeuţi 

Medicul şef al 
centrului de 
Sănătate din 

s.Corjeuţi, elevii 
claselor liceale; 

Campanie de informare  
(online) „Violenţa în 
rândurile tinerilor” 

Elevii vor fi informaţi despre 
unele cazuri reale de violenţă 
din comunitate, republică. 

Lavric Galina,director adjunct 
educaţie 
069086696 
Galina.lavric@bk.ru  

24.11.2020 

LT Corjeuţi 

Angajaţii APL, 
poliţia de sector, 

elevii claselor 
liceale; 

Prezentare video 
(online)„Tinerii şi 
securitatea pe internet” 

 Cimpoieşu Valeriu, profesor de 
informatică, 
060926155 
cimpoiesu.valeriu12@gmail.co
m  

30.11.2020  

 

 

Training(online) 
„Tinerii crează viitorul” 

Oportunităţi şi perspective 
pentru tineri, discutarea despre 
cadrul şi nivelul organizării 
tinerilor de la nivelul CE ppână 
la structuri naţionale. 

Rusu Olesea, director adjunct 
educaţie 
068873773 

27.11.2020 
LT Tabani 

Consiliul elevilor, 
diriginţii claselor 

liceale; 

Dezbatere 
(online)„Problemele şi 
dificultăţile cu care se 
confruntă tinerii din 
comunitate” 

Recomandări, soluţii, 
probleme. 

Rusu Olesea, director adjunct 
educaţie 
068873773 

13.11.2020 
LT Tabani 

APL; 

Training 
(online)„Toleranţa de 
ieri, toleranţa de azi în 
rândul tineretului” 

Discuţie dirijată, exprimarea 
opiniei, argumentare PRO, 
CONTRA. 

Ghiţu Radu, profesor de educaţie 
pentru societate, 
0247/61345 

23.11.2020 
LT Lipcani 

Elevii claselor 
liceale; 

Discuţie tematică Activitate mixtă – elevi/părinţi Prodaniuc Boris, conducător de 10.11.2020 Elevii claselor de 
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(online): Valori şi 
motivaţii în alegerea 
profesiei „Pot” şi 
„Vreau” 

- Orientarea profesională a 
tinerilor; 

- Determinarea factorilor care 
influenţează asupra alegerii 
profesiei. 

cerc, STT Briceni, 0247/22481 
alionka1967@mail.ru 

Staţia Tinerilor 
Tehnicieni 

Briceni 

liceu din 
o.Briceni; 

Concurs de eseu cu 
genericul „Sunt tânăr, 
activ şi îmi pasă şi 
vreau să fac ceva pentru 
ţara mea” 

Motivarea tinerilor să se 
implice nemijlocit în 
asigurarea unui viitor prosper 
acasă, sugerând idei şi proiecte, 
necesare spre dezvoltare şi 
implementare, aşa cum văd ei. 

Petrova Valentina, director 
adjunct pe educaţie, diriginţii de 
clase (IX-XII-a) 
069898231 

16.11.2020 
LT Trebisăuţi 

Elevii claselor a 
IX-a – XII-a; 

Dezbateri cu subiectul 
„Tinerii împotriva 
traficului de fiinţe 
umane” 

Sensibilizarea tinerilor asupra 
riscurilor şi consecinţelor 
traficului de fiinţe umane, 
precum şi importanţa 
incluziunii sociale a victimelor 
traficului de fiinţe umane. 

Petrova Valentina, director 
adjunct pe educaţie, diriginţii de 
clase (IX-XII-a) 
069898231 

19.11.2020 
LT Trebisăuţi 

Elevii claselor a 
IX-a – XII-a; 

Activităţi practice din 
cadrul proiectului 
„Tinerii liceului în 
acţiune” 

Înverzirea teritoriului liceului, 
restaurarea Grădinei Botanice 
de pe teritoriul liceului, acţii de 
binefacere „Ajutăm natura prin 
fapte”. 

Danilova Natalia, director 
adjunct educaţie, diriginţii de 
clase (X-XII-a) 
067300605 

14.11.2020 
LT Teţcani 

Elevii claselor a 
IX-a – XII-a; 

Concurs de esee 
„Tineretul viitorul ţării” 

Formarea unui cetăţean 
competent să-şi argumenteze 
opinia despre importanţa 
tineretului la construirea 
viitorului ţării. 

Buşinscaia Elena, director 
adjunct educaţie, 069817749 
businscaia@inbox.ru  

05.11.2020 
LT Larga 

Elevii claselor a 
IX-a – XII-a; 

Discuţii ghidate 
„Tinerii şi viitoarea 
carieră” 

Valorificarea oportunităţilor de 
dezvoltare personală şi 
integrare socio-profesională 
reuşită. 

Samohvalova Eleonora, 
profesoară de educaţia civică, 
069174503 
samohvalovaeleonora@gmail.co
m  

14.11.2020 
LT Larga 

Elevii claselor a 
IX-a – XII-a; 
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 Tinerii îşi vor argumenta 
opinia despre importanţa lor în 
construirea viitorului ţării. 

Buţuleac Elizaveta, director 
CCC Lipcani, 069670401, 
elizaveta.butuleac.57@mail.ru  
Popovici Ludmila, conducător 
de cerc,0608223839; 

02.11/20.11.2020 
Centrul de Creaţie 
a Copiilor Lipcani 

Elevii claselor de 
liceul Lipcani şi 

elevi de la 
colegiul 

„Gh.Asachi” 
o.Lipcani; 

Training „Problemele 
tineretului modern” 
Webinar „Sunt tânăr şi 
îmi pasă” 

Informarea tinerilor despre 
problemele actuale ale lor. 

Popovici Ludmila, conducător 
de cerc,0608223839; 
Demco Viorica, conducător de 
cerc, 068757675 

18.11.2020 
Centrul de Creaţie 
a Copiilor Lipcani 

Biblioteca publică 
o.Lipcani 

(bibliotecar dna 
Dumenco 
Tamara); 

Expunerea opiniei personle a 
elevilor faţă de vârsta lor. 

Timoftica Irina, director adjunct 
educaţie,069401615 

vitalic.timoftica@mail.ru  

13.10.2020 

LT Caracuşenii 
Vechi 

Elevii claselor 
liceale; 

Training „Problemele 
tineretului modern” 

Informarea tinerilor despre 
problemele actuale ale lor. 

Popovici Ludmila, conducător 
de cerc,0608223839; 
Demco Viorica, conducător de 
cerc, 068757675 

18.11.2020 
Centrul de Creaţie 
a Copiilor Lipcani 

Biblioteca publică 
o.Lipcani 

(bibliotecar dna 
Dumenco 
Tamara); 

Webinar „Sunt tânăr şi 
îmi pasă” 

Expunerea opiniei personle a 
elevilor faţă de vârsta lor. 

Timoftica Irina, director adjunct 
educaţie,069401615 
vitalic.timoftica@mail.ru  

13.10.2020 
LT Caracuşenii 

Vechi 

Elevii claselor 
liceale; 

Fotbal  Motivarea tinerilor din 
localităţile din raion prin 
participarea la diverse 
competiţii  sportive. 

Galanciuc Vitalii, antrenor 
Şcoala Sportivă Briceni 

14.10.2020 Echipe din 
localităţile 
raionului; 

Cupa liceului la tenis de 
masă 

Concurs între elevii claselor de 
liceu. 

Bajurean Petru, profesor de 
educaţia fizică 
060262669 

18.11.2020 
LT Lipcani 

Elevii claselor 
liceale; 

Volei  Motivarea tinerilor din 
localităţile din raion prin 

Bajurean Vasile, antrenor Şcoala 21.10.2020 Echipe din 
localităţile 
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participarea la diverse 
competiţii  sportive. 

Sportivă Briceni Şcoala Sportivă 
Briceni 

raionului; 

Jocuri de şah şi dame Motivarea tinerilor din 
localităţile din raion prin 
participarea la diverse 
competiţii  sportive. 

Gonciar Victor, specialist 
principal DÎTS Briceni 

22.10.2020 
Bibliteca publică 

o.Briceni 

Tineri din 
localităţile 
raionului; 

Volei (f) Motivarea tinerilor din 
localităţile din raion prin 
participarea la diverse 
competiţii  sportive. 

Creciun Valeriu, antrenor Şcoala 
Sportivă Briceni 

28.10.2020 
Şcoala Sportivă 

Briceni 

Echipe din 
localităţile 
raionului; 

Tenis de masă Motivarea tinerilor din 
localităţile din raion prin 
participarea la diverse 
competiţii  sportive. 

Gonciar Victor, specialist 
principal DÎTS Briceni 

29.10.2020 
LT 

„Gr.Vieru”Bricen
i 

Echipe din 
localităţile 
raionului; 

4. Călărași Plantare pomilor pe  
terenuri cu o puternică 
eroziune a solului 

Vor fi plantaţi pomi pentru 
stoparea alunecărilor de teren 
în zonele de risc a razei 
oraşului Călăraşi. 

Amariei Aurica, specialist în 
problemele tineretului primăria 
or. Călăraşi; 024426458, 
info@calarasi-primaria.md 

07.11.2020 
Raza or. Călăraşi 

Consiliul Local al 
Tinerilor Călărași 

Gimnaziul. Ion 
Creangă Călăraşi, 
Liceul Teoretic 

„Vasile. 
Alecsandri” 

Călăraşi, Liceul 
Teoretic „Mihail 

Sadoveanu”; 
Concursul de Desen și 
Aplicație „Moș Crăciun 
există!”  (Două 
secțiuni) 

Scopul de a identifica tinerele 
talente şi de a promova arta în 
rîndurile tinerilor. 

Amariei Aurica, specialist în 
problemele tineretului primăria 
or. Călăraşi; 024426458, 
info@calarasi-primaria.md 

16.11.2020- 
01.12.2020. 

Primăria Călăraşi 
sala de şedinţe. 

Consiliul Local al 
Tinerilor Călărași 

Gimnaziul. Ion 
Creangă Călăraşi, 
Liceul Teoretic 

„Vasile. 
Alecsandri” 

Călăraşi, Liceul 
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Teoretic „Mihail 
Sadoveanu”; 

Masă rotundă „ Sunt 
tânăr- deci mă impliс!” 
organizată de Ziua 
Națională a Tineretului. 

Scopul de a stimula tînăra 
generaţie pentru implicare 
activă în diverse domenii 
sociale şi luare a deciziilor 
importante pentru dezvoltarea 
comunităţii. 

Amariei Aurica, specialist în 
problemele tineretului primăria 
or. Călăraşi; 024426458, 
info@calarasi-primaria.md 

11.11.2020 
Primăria Călărași, 

Sala de ședințe 

Consiliul Local al 
Tinerilor Călărași 

Gimnaziul. Ion 
Creangă Călăraşi, 
Liceul Teoretic 

„Vasile. 
Alecsandri” 

Călăraşi, Liceul 
Teoretic „Mihail 

Sadoveanu”; 
 Masă rotundă  dedicată 
sărbătorii „Ziua 
Voluntarilor” 

Scopul este de a marca 
importanţa voluntariatului şi 
efectele benefice pentru toţi 
actorii sociali în urma 
practicării voluntariatului şi tot 
odată promovarea 
voluntariatului în rîndurile 
tineretului. 

Amariei Aurica, specialist în 
problemele tineretului primăria 
or. Călăraşi; 024426458, 
info@calarasi-primaria.md 

04.12.2020 
Primăria Călărași, 

Sala de ședințe 

Consiliul Local al 
Tinerilor Călărași 

Gimnaziul. Ion 
Creangă Călăraşi, 
Liceul Teoretic 

„Vasile. 
Alecsandri” 

Călăraşi, Liceul 
Teoretic „Mihail 

Sadoveanu”; 
5. Căușeni Quizz, cu genericul 

,,Tinerii fac diferență” 
Promovarea zilei tineretului 
prin quiz despre activitatea 
tineretului și tinerilor, concurs 
de desen pe tematica  
tineretului și prezentarea 
oportunităților pentru tineri. 
Premierea celor mai activi 
tineri. 

Carare Natalia, specialist, 
DECTST Căușeni, 
Tel.024322486 
ngarutza1980@gmail.com 

 

08.11.2020, ora 
12.00, Platforma 

ZOOM 

 

Biblioteca Publică 
Raională Căușeni; 
Consiliul  Raional 

de Tineret 
Căușeni; 

 

6. Chișinău Deschiderea Săptămânii 
Naționale a Tineretului 

Lansarea programelor 
planificate în perioada 08 – 15 

Centrul Municipal de Tineret 
Chișinău, Petru Grecu, director  

08.11.2020, 
12:00, Centrul 

Primăria 
mun.Chișinău, 
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în Chișinău noiembrie 2020. centru.chisinau@gmail.com,  
067 116 058 

Municipal de 
Tineret Chișinău 

Direcția general 
educație, tineret și 

sport, ONG-uri 
partenere; 

Lansarea Scuarului 
pentru Tineri 

Amenajarea unui spațiu 
creative pentru tineri. 

Centrul Municipal de Tineret 
Chișinău, Ilie Viziru, specialist 
centru.chisinau@gmail.com,  
067 116 058 

08.11.2020, ora 
12:30 

Centrul Municipal 
de Tineret 
Chișinău 

MECC, UNFPA, 
Tdh; 

Joc interactiv ,,Căutarea 
comorii’’ 

Tinerii vor avea ca sarcină să 
identifice obiecte ascunse cu 
scopul de a consolida lucru în 
echipă 

Centrul Municipal de Tineret 
Chișinău, Ilie Viziru, specialist 
centru.chisinau@gmail.com,  
067 116 058 

08.11.2020, ora 
15:00 – 18:00 

Centrul Municipal 
de Tineret 
Chișinău 

Primăria 
mun.Chișinău, 

Direcția general 
educație, tineret și 

sport; 
Escape Room Dezvoltarea atenției și gândirii 

logice 
Centrul Municipal de Tineret 
Chișinău, Ilie Viziru, specialist 
centru.chisinau@gmail.com,  
067 116 058 

09.11.2020, 
12:00-15:00 

Centrul Municipal 
de Tineret 
Chișinău 

Primăria 
mun.Chișinău, 

Direcția general 
educație, tineret și 

sport; 
Training ,,Drepturile 
omului’’ 

Dezvoltarea  Liviana Frunză, voluntar, 
Centrul Municipal de Tineret 
Chișinău 
centru.chisinau@gmail.com,  
067 116 058 

10.11.2020, ora 
13:00-15:30 

Centrul Municipal 
de Tineret 
Chișinău 

Primăria 
mun.Chișinău, 

Direcția general 
educație, tineret și 

sport; 
Târgul oportunităților 
de voluntariat pentru 
tineri 

Promovarea organizațiilor de 
tineret în rândul tinerilor din 
Chișinău 

Centrul Municipal de Tineret 
Chișinău, Ilie Viziru, specialist 
centru.chisinau@gmail.com,  
067 116 058 

10.11.2020, ora 
14:30 – 18:00 

Primăria 
mun.Chișinău, 

Direcția general 
educație, tineret și 

sport,ONG-uri 
partenere; 

Training ,,Lucru în 
echipă’’ cu Alexandru 

Dezvoltare personală Centrul Municipal de Tineret 
Chișinău, Roxana Purice, 

11.11.2020, ora Primăria 
mun.Chișinău, 
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Constantinov voluntară  
centru.chisinau@gmail.com,  
067 116 058 

13:00 – 15:00 Direcția general 
educație, tineret și 

sport; 
Training ,,Implicarea 
tinerilor în procesul 
decizional’’ cu Dumitru 
Stoica 

Implicarea tinerilor în procesul 
decizional, metode 

Centrul Municipal de Tineret 
Chișinău, Roxana Purice, 
voluntară 
centru.chisinau@gmail.com,  
067 116 058 

12.11.2020, ora 
13:00 – 15:00 

Primăria 
mun.Chișinău, 

Direcția general 
educație, tineret și 

sport; 
Jocuri de societate Antrenarea tinerilor în 

activități de recreere și 
petrecere a timpului liber. 

Centrul Municipal de Tineret 
Chișinău, Alexandra Luiza 
Popov, voluntară 
centru.chisinau@gmail.com,  
067 116 058 

12.11.2020, ora 
15:30 – 17:00 

Primăria 
mun.Chișinău, 

Direcția general 
educație, tineret și 

sport; 
Quiz Time  Centrul Municipal de Tineret 

Chișinău, Vlada Popa, voluntară 
centru.chisinau@gmail.com,  
067 116 058 

13.11.2020, ora 
13:30 – 17:00 

Primăria 
mun.Chișinău, 

Direcția general 
educație, tineret și 

sport; 
Training Motivația în 
rândul tinerilor cu 
Alexandru Catană 

Dezvoltare personală și 
motivare a tinerilor  

Centrul Municipal de Tineret 
Chișinău, Roxana Purice, 
voluntară 
centru.chisinau@gmail.com,  
067 116 058 

13.11.2020, ora 
13:00 – 15:00 

Primăria 
mun.Chișinău, 

Direcția general 
educație, tineret și 

sport; 
City Quest Dezvoltarea capacităților de 

orientare și dezvoltare 
personală 

Centrul Municipal de Tineret 
Chișinău, Michelle Roșca, 
voluntară 
centru.chisinau@gmail.com,  
067 116 058 

14.11.2020, ora 
14:00 – 17:00 

Primăria 
mun.Chișinău, 

Direcția general 
educație, tineret și 

sport; 
Expoziție Tânărul Artist Promovarea tinerilor artiști din 

capitală 
Centrul Municipal de Tineret 
Chișinău, Cătălina Besedovschi, 
voluntară 
centru.chisinau@gmail.com,  

15.11.2020, ora 
12:00 – 17:00 

Primăria 
mun.Chișinău, 

Direcția general 
educație, tineret și 
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067 116 058 sport; 
Sesiune de informare: 
Voluntariatul pe 
înțelesul tuturor 

Activitatea va explica pașii de 
înregistrare ca sa devii 
voluntar, aspecte ale carnetului 
și contractului de voluntariat, 
precum și posibilități de 
implicare a voluntarilor de 
exemplu în cadrul Festivalului 
Voluntarilor) 

Fundația de Educație Non 
Formală 
centru.chisinau@gmail.com,  
067 116 058 

09.11.20, ora 
16:00, Centrul 
Municipal de 

Tineret Chișinău 
(Acțiune în cadrul 

Săptămânii 
Naționale a 

Tineretului în 
Chișinău) 

Primăria 
mun.Chișinău, 

Direcția general 
educație, tineret și 

sport; 

Sesiune de informare: 
Oportunitați pentru 
TINEri, oferite de 
America House 
Chisinău 

(programe de studiere a limbii 
engleze,program de voluntariat 
programe de dezvoltare 
personala,programe de lunga 
durata) 

Centrul Cultural al Ambasadei 
Americe America House 
centru.chisinau@gmail.com,  
067 116 058 

10.11.2020/4 PM 
Centrul Municipal 

de Tineret 
Chișinău (Acțiune 

în cadrul 
Săptămânii 
Naționale a 

Tineretului în 
Chișinău) 

Primăria 
mun.Chișinău, 

Direcția general 
educație, tineret și 

sport; 

Discutie 
publică:"Mobilitățile 
studenților-factor de 
obținere a experienței" 

Prin activitatea data ne 
propunem sa informam tinerii 
despre mobilitati,despre 
organizatie si cum se pot 
implica si ei. 

Erasmus Student Network 
Chisinau (ESN) 
centru.chisinau@gmail.com,  
067 116 058 

13.11.2020 ora 
16:00 

Centrul Municipal 
de Tineret 

Chișinău (Acțiune 
în cadrul 

Săptămânii 
Naționale a 

Tineretului în 
Chișinău) 

Primăria 
mun.Chișinău, 

Direcția general 
educație, tineret și 

sport; 

Dezbatere publică: 
Având această 
posibilitate, AP, ca 

Ne propunem să supunem 
dezbaterii o temă extrem de 
actuală pentru tinerii din 

Asociația Națională a 
Dezbaterilor Academice 
centru.chisinau@gmail.com,  

14.11.2020 ora 
14:00 

Centrul Municipal 

Primăria 
mun.Chișinău, 

Direcția general 
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tânăr moldovean 
talentat, ar alege să 
emigreze în vest și să 
își construiască cariera 
acolo.  

Moldova și mai ales din 
Chișinău. Vor dezbate cei mai 
buni debateri din oraș iar 
publicul va decide câștigătorul. 

067 116 058 de Tineret 
Chișinău (Acțiune 

în cadrul 
Săptămânii 
Naționale a 

Tineretului în 
Chișinău) 

educație, tineret și 
sport; 

Atelier Motivațional 
„Acceptă provocarea - 
Dă click succesului tău! 
” 

Vom prezenta stransa legătura 
dintre activitățile de voluntariat 
și importanța gândirii „out of 
the box”. 

Asociația Internațională a 
Tinerilor 
centru.chisinau@gmail.com,  
067 116 058 

12.11.2020 ora 
16:00 

Centrul Municipal 
de Tineret 

Chișinău (Acțiune 
în cadrul 

Săptămânii 
Naționale a 

Tineretului în 
Chișinău) 

Primăria 
mun.Chișinău, 

Direcția general 
educație, tineret și 

sport; 

Campionat de "Aici e 
Moldova" 

 Consiliul Local al Tinerilor din 
Botanica 
centru.chisinau@gmail.com,  
067 116 058 

13 11., ora 16:00 
Centrul Municipal 

de Tineret 
Chișinău (Acțiune 

în cadrul 
Săptămânii 
Naționale a 

Tineretului în 
Chișinău) 

Primăria 
mun.Chișinău, 

Direcția general 
educație, tineret și 

sport; 

Sesiune de informare 
”Drepturile tinerilor și 
nediscriminarea pe timp 
de covid-19 și după” 

 Consiliul Național al Tineretului 
din Moldova 
centru.chisinau@gmail.com,  
067 116 058 

14.11.2020, 16:00 
Centrul Municipal 

de Tineret 
Chișinău (Acțiune 

în cadrul 
Săptămânii 

Primăria 
mun.Chișinău, 

Direcția general 
educație, tineret și 

sport; 
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Naționale a 
Tineretului în 

Chișinău) 
Proiectul ,, Tânăr vreau 
mereu să fiu’’ 

 Consiliul Municipal de Tineret 
din Chișinău 
centru.chisinau@gmail.com,  
067 116 058 

10.11.20 ora 16 
Centrul Municipal 

de Tineret 
Chișinău (Acțiune 

în cadrul 
Săptămânii 
Naționale a 

Tineretului în 
Chișinău) 

Primăria 
mun.Chișinău, 

Direcția general 
educație, tineret și 

sport; 

Start Decadei 
Tineretului 

Activităţi educativ –
informative, mese rotunde, 
traininguri, dezbateri, ateliere 
de lucru, lecţii de propagare a 
unui mod de viaţă sănătos, 
expoziţii de carte, programe 
distractiv–artistice, recitaluri 
de poezie, promovarea 
tinerilor. 

SCTS  
Email sectiacts@gmail.com  

08-15.11.2020 
În instituţiile de 

învăţământ, 
cultură, 

bibliotecile, 
ONG-urile, 

întreprinderile, 
organizaţiile din 

sector. 

Instituţiile de 
învăţământ, 

cultură, 
bibliotecile, 
ONG-urile, 

întreprinderile, 
organizaţiile din 

sector, CMT, 
CLTC; 

Concurs online  

“ Flash-mob” 

Scopul : organizarea unui 
flash-mob prin care se 
adresează un mesaj de 
felicitare tututor tinerilor prin 
dans, muzică , teatru și poezie.  

Țîgulschi Alisa , specialist 
superior SCTS  
Email sectiacts@gmail.com  
068636692 

08-15.11.2020 
Pretura Sectorului 

Ciocana 

Instituţiile de 
învăţământ, 

cultură, 
Cluburile 

sportive, CLTC, 
organizațiile din 

sector; 
Expoziţie de carte 

“Tinerii pentru tineri” 

Scopul :promovarea lecturii în 
rîndul tineretului.   

SCTS 

Email sectiacts@gmail.com  
Onciu Parascovia,director 

09 -15 .11. 2020 

Biblioteca 

Biblioteca 
Transilvania; 
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Biblioteca Transilvania 
022 331 143 

Transilvania 

 

Concurs  

“Pictură în Piatră” 

Scopul : implicarea tinerii 
generații din învățămîntul 
profesional tehnic la acțiunea 
de decorare creativă a 
comunității în vederea 
dezvoltării dragostei pentru 
arta și tradițiile naționale. 

Ciobanu Tatiana, 
specialist principal SCTS 
Email sectiacts@gmail.com  
060558919 
Aurelia Berdiev.director adjunct  
IP CEEE 

10.11.2020 
Centrul de 

Excerlenţă în 
Energetică şi 
Electronică 

IP Centrul de 
Excerlenţă în 
Energetică şi 
Electronică; 

 

 
Seminar   
“ Dezvoltarea 
abilităților de gândire 
critică” 

Scopul : instruirea tinerilor și 
dezvoltarea aplicării tehnice de 
raționare critică asupra 
deciziilor. 

SCTS 
Email sectiacts@gmail.com  
Mihail Chisari, președintele  
AO „Temelii Tari” 

11.11.2020 
AO „Temelii 

Tari” 

AO „Temelii 
Tari”; 

 Concurs 

 “ O dictare pentru 
fiecare” 

Scopul : verificarea 
competențelor de scriere în 
limba română , dar și 
motivarea elevilor și a tinerilor 
în exprimarea corectă și 
promovarea limbii române în 
comunitate. 

Boico Adelaida , Șefa Secției 
Cultură, Tineret și Sport  
Email sectiacts@gmail.com 
069201371 
 
 

01-13.2020 

Școala 
Profesională nr.7 

Școala 
Profesională nr.7; 

Competiții sportive 

 “Starturi Vesele”   

Scopul : promovarea modului 
de viață sănătos și a sportului 
într-o manieră distractivă 

SCTS 
Email sectiacts@gmail.com  
Botnari Valentin , director 
adjunct  
022475151 

Sala sportivâ a 
Școlii 

profesionale nr 10 

Școala 
profesională 

nr.10; 

Turneul Open la  

“Împins din Culcat și 
Tracțiuni la bară fixă” 

Scopul: promovarea sportului 
în rîndurile tinererilor, 
beneficiul practicării 
exercițiilor sportive. 

SCTS  

Email sectiacts@gmail.com  
Golban Mihail , președinte AOC 
Apollo  
E-mail: apollosport@rambler.ru 

 

B-dul Mircea cel 
Bătrîn 26/3, AOC 

Apollo 

Asociația 
obștească pentru 

copii Apollo; 
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Expoziție-online 
 “ O meserie pentru un 
viitor prosper” 

Scopul : promovarea excelenței 
profesionale, a valorilor etice, 
creativitatea . 

SCTS 
Email sectiacts@gmail.com 

Instituțiile de 
învățămînt 
profesional 

Instituțiile de 
învățământ 

professional; 
Activitate  de 
voluntariat cu 
executanții Serviciului 
Civil  “Amenajarea și 
salubrizarea unui teren 
sportiv ”  

Scopul : încurajarea tinerilor  și 
promovarea voluntariatului. 

Ursu Iurie , specialist principal 
SCTS  
Emailsectiacts@gmail.com  
079708131 

14.11.2020 

 

Executanții 
Serviciului Civil; 

Seminar 
 “Nutriția și somnul 
bebelușului” 

Scopul : informarea și punerea 
în practică a noilor tehnici 
pentru tinerile familii din 
sector 

SCTS 
Email sectiacts@gmail.com 

 

13.11.2020 
Pretura Sectorului 

Ciocana 

Nutriționist 
Daniela 

Camerzan; 

Excursie  
La AO clubul de hipism  
“Sparta” pentru cei mai 
activi tineri 

Scopul : informarea tinerilor cu 
activitatea clubului de hipism. 
Organizarea odihnii 
comfortabile și interactive. 

SCTS 
Email sectiacts@gmail.com 

15.11.2020 

AO clubul de 
hipism  “Sparta” 

AO clubul de 
hipism  “Sparta”; 

Workshop  
“Istorii de succes, 
pentru a menține tinerii 
în Republica Moldova” 

Scopul : familiarizarea și 
inițierea  tinerilor cu  

SCTS 
Email sectiacts@gmail.com 

 

16.11.2020 

Colegiul Tehnic 
al UTM 

 

Colegiul Tehnic 
al UTM; 

Balul Bobocilor- 2020 Scopul: formarea 
competențelor specific 
domeniilor extrașcolare și 
definirea talentelor, 
aptitudinilor de tip artistic. 

SCTS 
Email sectiacts@gmail.com 

 

Pe parcursul lunii 
noiembrie în 
instituţiile de   
învăţământ, 

Instituţiile de   
învăţământ; 

Training cu tinerii 
antreprenori din sector 
“ Ai curaj pentru 
succesul tău” 

 Scopul : ajutarea și informarea 
tinerilor despre istoria de 
succes a companiei  DAD 
Accountant SRL, motivarea 
tinerilor în mediul 

SCTS 
Email sectiacts@gmail.com  

 

7. 11.2020 
Pretura sectorului 

Ciocana 

Dan Dima, senior 
manager; 

DAD Accountant 
SRL; 
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tehnologiilor informaționale și 
tendințele de ridicare a 
nivelului de bussines în 
Republica Moldova.          

Festivitatea de înmînare 
a diplomelor de 
graditudine celor mai 
activi tineri, învingători 
în competițiile sportive 
și concursuri. 

 SCTS 
Email sectiacts@gmail.com  

 

20.11.2020 
Pretura sectorului 

Ciocana 

 

Consultări publice 
“Viziunea tinerilor în 
identificarea 
problemelor locale și a 
modalităților de 
soluționare a acestora” 

Scopul activității este de a 
încadra generația tânără în 
procesul de îmbunătățire a 
planului strategic existent, care 
va contribui la soluționarea 
problemelor existente în 
localitate. 

Calmîș Victoria, coordonator de 
proiecte; APL Ghidighici; 022-
710-604; victoria-ac@mail.ru 

07.10.2020, 
satul Ghidighici 

Grupul de 
inițiativă al 

tinerilor din satul 
Ghidighici; 

Excursie virtuală 
“Acasă – în satul meu 
natal” 

Această inițiativă este 
organizată pentru a sensibiliza 
populația și de a trezi spiritul 
patriotic ce vor evidenția 
valoarea elementelor naționale. 

Cocimariuc Ștefan, Calmîș 
Paula, membri ai Grupului de 
inițiativă al tinerilor din satul 
Ghidighici; 078084465 

08.10.2020, satul 
Ghidghici, pagina 

de facebook a 
Asociației 
Obștești 

BĂȘTINAȘII 
DIN 

GHIDIGHICI 

Asociația 
Obștească 

BĂȘTINAȘII 
DIN 

GHIDIGHICI; 

Sondaj de opinie “Cum 
vezi satul Ghidighici 
peste 10 ani?” 

Scopul sondajului este de a 
monitoriza capacitatea 
dezvoltării satului Ghidighici 
în viitor. 

Calmîș Victoria, coordonator de 
proiecte; APL Ghidighici; 022-
710-604; victoria-ac@mail.ru 

15.10.2020, 

satul Ghidighici 

Grupul de 
inițiativă al 

tinerilor din satul 
Ghidighici; 

Ziua mișcării “Mișcarea 
este Viață” 

Această activitate este 
organizată pentru a promova 
modul sănătos de viață. 

Cocimariuc Ștefan, Calmîș 
Paula, membri ai Grupului de 
inițiativă al tinerilor din satul 

22.10.2020, satul 
Ghidghici, pagina 

de facebook a 

Asociația 
Obștească 

BĂȘTINAȘII 
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Ghidighici; 078084465 Asociației 
Obștești 

BĂȘTINAȘII 
DIN 

GHIDIGHICI 

DIN 
GHIDIGHICI; 

Atelier biblioteconomic 
“Cartea – bunul meu 
prieten”  

Scopul acestui atelier este de a 
explica generației tinere ce este 
Cartea, cu ce ne poate fi de 
ajutor, ce informații utile 
putem găsi, ce tipuri de cărți 
există, modalitățile de creare a 
unei cărți, etc. 

Corcinschi Tatiana, bibliotecară; 
Biblioteca Publică a satului 
Ghidighici 

29.10.2020, 

satul Ghidighici 

Grupul de 
inițiativă al 

tinerilor din satul 
Ghidighici; 

Festival-concurs „Focul 
din vatră”,      în 
memoriam                  
D. Matcovschi               
(regim on-line) 

Scopul activității: promovarea 
și valorificarea creației lui D. 
Matcovschi, în rîndurile 
tineretului studios.                 

Mardari Liuba, dir-adjuunct, 
CETC, 068030056 
Vadim Smîntînă, Șef, SCTS, 
022 769581;  
Vadim.smintina@gmail.com; 

 

20.10 – 20.11: 
desfășurarea 
concursului 

13-20.11:  
evaluarea, 
jurizarea și 
anunțarea 

rezultatelor. 

Centrul de 
Excelență în 
Transporturi; 

Cupa deschisă a                  
CS „GALATA” la 
aerobică 

Scopul activității: Promovarea 
modului sănătos de viață în 
rândul copiilor și tinerilor 

Golovei Lilia, SG CS 
„GALATA” , 060184746  
Vadim Smîntînă, Șef, SCTS, 
022 769581;  

13.11.2020, 
Ora 15.00 

Stadionul din 
cartierul „Galata” 

CS „GALATA”; 
Școala sportivă 

nr. 12 Vadul-lui-
Vodă; 

Masă rotunda online cu 
genericul „Necesitatea 
implicării tinerilor în 
Guvernarea Locală”. 

Scopul activității este de a 
reuni reprezentanții sectorului 
asociativ de tineret, 
autorităților publice locale, 
societății civile și instituțiilor 
de învățământ pe o platformă 
de discuții comună. Vor fi puse 

Andrei Guțu, consilier local, 
președinte al Comisiei 
învățământ din cadrul 
Consiliului local Sîngera. Tel. 
068283533, email: 
proandreigutu@gmail.com 

22 noiembrie 
2020, ora 12:00, 
Platforma MEET 

sau ZOOM. 

Primăria orașului 
Sîngera, Asociația 
pentru Motivație 

și Dezvoltare 
Comunitară 
(AmDC), 

Gimnaziul nr. 68 

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

 

mailto:Vadim.smintina@gmail.com


în discuție modalitățile de 
implicare a tinerilor în procesul 
decizional al autorității piblice 
locale, participarea la 
implimentarea proiectelor de 
interes local, etc. 

din satul 
Dobrogea, 

Gimnaziul nr.67 
din satul Revaca, 
Liceul Teoretic 
Alexandru Cel 
Bun din orașul 

Sîngera; 
Seminar teoretic și 
practic în cadrul 
proiectului „Consorțiu 
pentru Buna 
Guvernare”. 

 

Formarea și consolidarea 
abilităților de advocacy, lobby, 
comunicare în public, 
implicare în procesul 
decizional, promovarea bunei 
guvernări a 15 tineri din orașul 
Sîngera. 

Rodica Frecăuțanu, tel. 
079124353, email: 
frecauteanu.r@gmail.com 

31 octombrie 
2020, ora 10:00. 
Sala de ședințe a 
primăriei Sîngera. 

Primăria orașului 
Sîngera, Asociația 
pentru Motivație 

și Dezvoltare 
Comunitară 
(AmDC), 

Gimnaziul nr. 68 
din satul 

Dobrogea, 
Ministerul 
Educației, 
Culturii și 
Cercetării; 

Chestionarea a 500 
persoane din orașul 
Sîngera. 

Informarea privind 
,,Necesitățile și provocările cu 
care se confruntă tinerii la 
nivel local”. 

Rodica Frecăuțanu, tel. 
079124353, email: 
frecauteanu.r@gmail.com 

Pe parcursul lunii 
noiembrie 2020. 

Primăria orașului 
Sîngera, Asociația 
pentru Motivație 

și Dezvoltare 
Comunitară 
(AmDC); 

Campionat la mini 
fotbal ,,Cupa Liceilor 

Promovarea sportului și 
modului sănătos de viață 

Consiliul Local de Tineret din 
Ciocana 

15.11.2020, ora 
10:00, Stadionul 
sportiv Steaua 

Ciocanei 

 
 

7. Cimișlia O excursie cu voluntarii Scopul activității este de a face Trofimenco Nina 08.11.2020 Centrul Municipal 
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la Centrul Municipal de 
Tineret Chișinău  

cunoștință tinerilor activi din 
Centrul Raional de Tineret 
Cimișlia cu tinerii și voluntarii 
din Centru Municipal. 
Deschiderea oficială a 
Săptămânii Naționale a 
Tineretului.  

Manager Centrul Raional de 
Tineret Cimișlia 
062185353 
crt.cimislia@gmail.com  

0ra: 10:00 
Or. Chișinău 

de Tineret 
Chișinău; 

Masă rotundă  
“Dreptul la muncă și la 
protecția muncii “ 

Scopul activității este de a 
aduce la cunoștință tinerii cu 
drepturile sale la muncă și cum 
își poate proteja acest drept în 
timpul muncii, vîrsta de muncă 
și alte aspecte ce ține de 
angajare a unui minor.  

Sarajan Victoria  
Specialist în tineret 
060560530 
sarajan.victoria@gmail.com  

09.11.2020 
Ora: 15:00 

Or. Cimișlia 
Str. Ion Popușoi,2 

 

Activități la alegere 
fiecărui tânăr  

Scopul acestor activități constă 
în familiarizarea tinerilor prin 
diferite jocuri de societate, 
discuții, dezbateri, filme, 
karaoke,  etc.  
Petrecerea timpului liber 
frumos și vesel la centru  

Trofimenco Nina 
Manager Centru 
062185353 
crt.cimislia@gmail.com  
Sarajan Victoria  
Specialist în tineret 
060560530 
sarajan.victoria@gmail.com 

10-13.11.2020 
Ora: 14:00 

Or. Cimișlia 
Str. Ion Popușoi,2 

 

Jocuri de Societate : 
Sity Quest 
 

Scopul acestor activități este de 
a cerceta orașul Cimișlia prin 
diferite locuri și clădiri 
necunoscute cu diferite  
provocări, întrebări și 
concursuri intelectuale din 
partea organizatorilor.  

Trofimenco Nina 
Manager Centru 
062185353 
crt.cimislia@gmail.com   
Sarajan Victoria  
Specialist în tineret 
060560530 
sarajan.victoria@gmail.com  

14.11.2020 
Ora: 15:00 

Or. Cimișlia 
Str. Ion Popușoi,2 

 

Wekeend la Centrul 
Raional de Tineret 

Activitatea are ca scop ca 
Voluntarii activi de la Centrul 

Trofimenco Nina 
Manager Centru 

15.11.2020 
Ora: 15:00 

Centrul Municipal 
de Tineret 
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Cimișlia  Municipal de Tineret Chișinău 
în vizită la tienrii activii de la 
Centrul de Tineret Cimișlia cu 
diferite activități interactive și 
de cunoaștere a tienerilor.  

062185353 
crt.cimislia@gmail.com   
 Sarajan Victoria  
Specialist în tineret 
060560530 
sarajan.victoria@gmail.com 

Or. Cimișlia 
Str. Ion Popușoi,2 

Chișinău; 

Concursuri online 
 

Concursul are 3 componente: 
- ,, Cel mai bun SLOGAN al 

Centrului”; 
- “ Tinerii prin obiectiv”; 
- Concurs eseu “ Sunt tânăr și 

eu pot...” 
Concursurile au scop ca Tinerii 
să se deschidă. Sa arate din 
punctul lor  de vedere cine este 
un tînăr  si ce poate  prin 
diferite  metode. Plus ele drept 
scop motivare TINERILOR de 
a se implica.  

Trofimenco Nina 
Manager Centru 
062185353 
crt.cimislia@gmail.com   
       

 

01-20. 11.2020 
Or. Cimișlia 

Str. Ion Popușoi,2 

 

8.  Criuleni Rolul tatălui în familie. 
Testarea cunoștinețelor 
viitorilor tătici 

Școala Paternității. Concurs 
on-line pentru tineri în decursul 
săptămânii. La final vor fi 
făcute totalurile și înmânate 
premii câștigătorilor 

Crasnițchi Beatricia, specialist în 
integrare a tinerilor în situații de 
risc (061172182) 

9-13 noiembrie 
Centrul Resurse 

pentru Tineri 
”Universul 

Tinerilor” (UNIT) 
Criuleni 

Asociația 
Obștească 
”Principii 

Sănătoase”; 

Siguranța on-line, a 
datelor cu caracter 
personal 

Vizionarea filmului ”Social 
Dilemma” și discutii la tema 
mentionata in film. Masă 
rotundă 

Lichii Ruslana, specialist în 
programe educaționale 
econimice și juridice 
(069447581) 
Crasnițchi Beatricia, specialist în 
integrare a tinerilor în situații de 
risc (061172182) 

12 noiembrie sala 
polivalenta 

Centrului Resurse 
pentru Tineri 
”Universul 

Tinerilor” (UNIT) 
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Godoroja Alexandr, specialist 
principal în lucru de voluntariat 
(069645180) 
Ghincul Oleg specialist în 
informarea și documentarea 
tinerilor (068331782) 

Criuleni 

Discuție ghidată privind 
sănătatea sexuala 

Vizionarea filmulețelor și 
discuții la tema mentionata in 
film. Debrifarea 

Crasnițchi Beatricia, specialist în 
integrare a tinerilor în situații de 
risc (061172182) Lichii Ruslana, 
specialist în programe 
educaționale econimice și 
juridice (069447581) 
Godoroja Alexandr, specialist 
principal în lucru de voluntariat 
(069645180) 
Ghincul Oleg, specialist în 
informarea și documentarea 
tinerilor (068331782) 

9-13 noiembrie 
Centrului Resurse 

pentru Tineri 
”Universul 

Tinerilor” (UNIT) 
Criuleni 

 

Importanța contractului 
de voluntariat 

Prezentarea contractului. 
Seminar de informare și 
prezentarea a contractului 
voluntarilor existenți și 
voluntarilor noi în Centru de 
Tienret 

Godoroja Alexandr, specialist 
principal în lucru de voluntariat 
(069645180) 

Lichii Ruslana, specialist în 
programe educaționale 
econimice și juridice 
(069447581) 

10 noiembrie 
Centrului Resurse 

pentru Tineri 
”Universul 

Tinerilor” (UNIT) 
Criuleni 

 

Cunoaște-ți ȚARA Seară de cunoaștere a 
Moldovei prin intermediul 
jocurilor de societate tematice. 
Jocul de masă ”Aici e 
Moldova” 

Godoroja Alexandr, specialist 
principal în lucru de voluntariat 
(069645180) 

Lichii Ruslana, specialist în 
programe educaționale 
econimice și juridice 

13 noiembrie 
Centrului Resurse 

pentru Tineri 
”Universul 

Tinerilor” (UNIT) 
Criuleni 

Asociația 
Obștească 

”Agenția de 
Dezvoltare 
Creativă”; 
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(069447581) 
Crasnițchi Beatricia, specialist în 
integrare a tinerilor în situații de 
risc (061172182) 

Seri de jocuri de 
societate 

Petrecerea serilor cu diverse 
jocuri de societate, pentru 
dezvoltarea multilaterală a 
tinerlor 

Godoroja Alexandr, specialist 
principal în lucru de voluntariat 
(069645180) 

Lichii Ruslana, specialist în 
programe educaționale 
econimice și juridice 
(069447581) 
Crasnițchi Beatricia, specialist în 
integrare a tinerilor în situații de 
risc (061172182) 

9-13 noiembrie 
Centrului Resurse 

pentru Tineri 
”Universul 

Tinerilor” (UNIT) 
Criuleni 

 

Formarea abilităților 
vocaționale 

Instruire și atelier practic 
(online) a beneficiarilor 
centrului în dezvoltarea 
abilităților tinerilor de a crea 
un obiect din material 
reciclabil (deșeu). Accentuarea 
necesității de ocrotire a naturii 
de către tineri. 

Cuhai Zinaida-specialist 
orientare vocațională 
profesională  
069265926 

11.11-12.11 
Sala de ședințe a 
Centrului Resurse 

pentru Tineri 
,,Universul 

Tinerilor” (UNIT) 
Criuleni 

Școala 
Profesională 

Criuleni; 

Concurs la Tenis de 
masă 

 Rusu Ion, specialist în programe 
de sănătate (068411428) 

11.11.2020 
Sala polivalentă a 

CRT UNIT 

 

Masa 
rotundă”Deşeurile:o 
problemă sau o 
resursă?” 

 

Scopul activităţii este de a 
determina metodele de folosire 
a deşeurilor, ca resursă. 
Depozitarea, reciclarea şi 
colectarea deşeurilor în spaţiile 
rurale. 

Vrăjitoru Mariana, secretar 
Consiliul local, Primăria Işnovăţ, 
024877038,primaria. 
Isnovat.secretar@mail.ru 

05.11.2020, ora 
15.00, 

Primăria Işnovăţ, 
sala mare. 
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Competiţii sportive Scopul activităţii este de a 
promova modul sănătos de 
viaţă. 

Vrăjitoru Mariana, secretar 
Consiliul local, Primăria Işnovăţ, 
024877038,primaria. 
Isnovat.secretar@mail.ru 

11.11.2020,ora 
15.00,Primăria 
Işnovăţ, sala 

mare. 

 

Serata tinerilor Scopul activităţii este de a oferi 
tinerilor posibilitatea de a 
organiza un eveniment de 
distracţie. 

Vrăjitoru Mariana, secretar 
Consiliul local, Primăria Işnovăţ, 
024877038, primaria. 
Isnovat.secretar@mail.ru 

21.11.2020,ora 
18.00,Casa de 

cultură Işnovăţ. 

 

Satul meu-baştina mea Scopul activităţii este de a 
propune idei şi metode de 
dezvoltare a localităţii. 

Vrăjitoru Mariana, secretar 
Consiliul local, Primăria Işnovăţ, 
024877038, primaria. 
Isnovat.secretar@mail.ru 

27.11.2020,ora 
15.00,Casa de 

Primăria Işnovăţ, 
sala mare 

 

Masă rotundă cu  
,,Tinerii din satul 
Coșernița (Partea 1) 

 

Întroducere în cadrul activității. 
Obiectivele Activității. 
Noțiuni Generale despre 
Tineret. 
Drepturi și responsabilități ale 
Tineretului. 

Parfeni Sergiu 
Șef Centru pentru Tineret  
Tel.: 060520931  
sscleaev.svetlana@mai.ru                                            
 

  

10.11.20 
Ora 11:00 

Centru pentru 
Tineret 

Primăria 
Coșernița; 
Biblioteca 
Publică; 

Masă rotundă cu  
,,Tinerii din satul 
Coșernița (Partea  2) 

Tinerii și Societatea 
Implicarea Tineretului în 
Activitățile Societății 
(educație, învățamînt, 
economie , politică etc.) 

19.11.20 
Ora 14:00 

Centru pentru 
Tineret 

Masă rotundă cu  
,,Tinerii din satul 
Coșernița (Partea  3) 

Necesitățile și așteptările 
Tinerilor în prezent. 
Păreri și opinii ale tinerilor. 

24.11.20 
Ora 13:00 

Centru pentru 
Tineret 

9. Drochia Reportaj ”Tinerețe - Vis 
Cutezător” 

În cadrul evenimentului vor 
participa elevi de la gimnaziul 
”Ion Creangă”, care vor discuta 
despre problemele tinerilor și 
oportunități pentru dezvoltarea 

Nina Bejan, bibliotecar filiala 
copii Drochia 
bp.drochia@gmail.com 
 079670295 

10 noiembrie, ora  
15.00, Biblioteca 

pentru copii 
Drochia, 

Desfășurat offline 

Revista ”Florile 
Dalbe” 

Lidia Ungureanu, 
scriitoare 

Gimnaziul ”Ion 
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personală. Creangă” 
s.Țarigrad; 

Concurs pentru cel mai 
original dessign  de 
mască facială 

Scopul activității este 
identificarea spiritului creativ  
și sensibilizarea tinerei 
generații  

Silvia Zaporojan, Nina Bejan, 
Biblioteca pentru copii Drochia 
bpcopiidrochia@gmail.com 
079670295 

13 noiembrie, ora  
16.00.Biblioteca  

pentru  copii  
Drochia,(desfășur

at  online) 

Școala de Arte 
Plastice Drochia; 

Masa rotundă ”Lectura 
în viața tinerilor” 

Participanții vor participa la o 
dialog interactiv cu 
bibliotecarii despre importanța 
lecturii, prin metode 
nonformale. 

Galina Prodan, BPR ”Iulian 
Filip” 
bprdrochia@gmail.com 
067599079 

16 noiembrie, ora 
15.00 BPR 

”Iulian Filip” 

Liceul rus nr.3 or. 
Drochia; 

Competiții sportive  Scopul acestei activități este de 
a sensibiliza tinerii în 
promovarea modului de viață 
sănătos. Competițiile sportive 
la aruncarea granatei și discului 
se desfășoară  în aer liber, cu 
respectarea normelor sanitare 
de protecție.  

Sergiu Bejan, specialist Tineret 
și Sport DCTTS 
sergiu.bejannn@gmail.com 
067574472 
Borziac Nicolae 
 

18 noiembrie, ora 
16.00, Stadionul 

central din 
or.Drochia 

Școala sportivă 
or,Drochia; 

Borziac Nicolae; 
Cuzub Vitalie; 

Atelier creativ  ”Paletă 
tomnatică” 

Atelier work-shop de pictură în 
aer liber 

Iurie Cucuietu, director Școala 
de Arte Plastice 
iuriecucuietu@gmail.com 
067140702 

22 noiembrie, ora 
15.00, zona verde 

a muzeului 
raional. 

Școala de Arte 
Plastice pentru 

copii or. Drochia; 

Foto -Voice (Campanie 
virtuală de promovare a 
localității natale) 

Se desfășoară online, cu 
implicarea tinerilor în 
campania de promovare a 
localității de baștină, fiind 
plasate fotogafii, clipuri video, 
secvențe cu locurile pitorești de 
la baștină) 

Sergiu Bejan, specialist tineret 
DCTTS 
sergiu.bejannn@gmail.com 
067574472 
Dolghieru  Svetlana, profesor la 
Centrul de Creație pentru Copii 
svetlandolghieru63@gmail.com 

23 noiembrie, ora 
15.00, Centrul de 

Centrul de Creație 
pentru copii; 
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Cafenea Publică 

 ”Ești tânăr – implică-
te!” 

Discuție despre problemele 
tinerilor și căi de soluționare, 
prin idei de proiecte, 
oportunități și implicare activă 
în activități comunitare 

Sergiu Bejan, specialist tineret 
DCTTS 
Cristina Donici, profesor la 
Colegiul de Studii Integrate 
”C,Stere” or. Drochia 
ms.donich@gmail.com 
061045268 

25 noiembrie, 
ora15.00 Colegiul 

de Studii 
Integrate 

Colegiul de Studii 
Integrate; 

Training ”Importanța 
voluntariatului în viața 
tinerilor” 

Se desfășoară online cu tinerii 
de la  Consiliul raional de 
Tineret Drochia, dar și toți 

Sergiu Bejan, specialist tineret 
DCTTS 
Stas Cebotari, președintele CRT 
Drochia (moderatorul 
trainingului) 
stascebotari7@gmail.com 
060393210 

26 noiembrie, ora 
14.30  (online) 

LT  
”M.Eminescu” or. 

Drochia; 

Atelier  work-shop  
”Învățăm altfel – 
metode nonformale în 
educația tinerilor” 

Se va desfășura un training 
interactiv cu elevi din cl.X-XI 
de la LT ”B.P.Hașdeu”, în 
cadrul căruia vor fi dezvăluite 
și aplicate în practică cele mai 
incitante metode de educație 
nonformală. 

Ala Bugai, specialist principal 
DCTTS, 068463607,  
ala.bugai@gmail.com 
 

27 noiembrie, ora 
15.00 BPR 

”Iulian Filip” 

LT ”B.P.Hașdeu”; 

10. Dubăsari Masa rotundă : ” Tinerii 
au nevoie de modele și 
nu de critici” 

 

Scopul : Oferirea suportului 
tinerilor în vederea dezvoltării 
competențelor personale. 

Nacul Irina  
Centrul Raional de Tineret 
Dubăsari 
060484568 
centrultineretdubasari1@gmail.c
om 

06.11.2020 
Com.Coșnița 
r. Dubăsari 

Biblioteca Publică 
Raională 
Dubăsari; 

Flash-mob 
“Esenta fericirii este 
sanatatea, iar a sanatatii 
e miscarea.” 

Tinerii realizează miscări 
identice și sinhrone cu scopul 
de a promova modul sănătos de 
viață. 

Rusu Ecaterina 
Centrul Raional de Tineret 
Dubăsari 
060484568 
centrultineretdubasari1@gmail.c

13.11.2020 
s.Doroțaia 
r. Dubăsari 

Casa Raională de 
Cultură Dubăsari 
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om 
Dezbateri online 
” Tineri și egali” 

 

Scopul: Promovarea egalității 
de șanse și nedescriminare. 

 

Rusu Ecaterina 
Centrul Raional de Tineret 
Dubăsari 
060484568 
centrultineretdubasari1@gmail.c
om 
 

20.11.2020 
Com. Coșnița 

r. Dubăsari 

DÎG; 

Atelier de creație 
Hande-made 
”Tineri, cu Tineri, 
pentru Tineri Creativi ” 

Scopul: dezvoltarea abilitatilor 
creative a tineri. 

 

Bulgari Elena 
Centrul Raional de Tineret 
Dubăsari 
060484568 
centrultineretdubasari1@gmail.c
om 

27.11.2020 
Com. Coșnița 

r. Dubăsari 

Biblioteca Publică 
Raională 
Dubăsari; 

Video/foto slideshow 
,, Tineri în acțiune” 

Scopul : Motivarea  tinerilor de 
a se implica în activități pe 
interese. 
”Tineri se implică- 
Comunitatea se dezvoltă” 

Rusu Ecaterina 
Centrul Raional de Tineret 
Dubăsari 
060484568 
centrultineretdubasari1@gmail.c
om 

18.11.2020 
Com. Coșnița 

r. Dubăsari 

 

11. Edineț Masă rotundă online 
‘’Eu ,Tu ...Noi facem 
schimbarea! 

Acțiunea va avea ca scop 
sporirea implicarii tinerilor in 
procesul de luare a deciziilor la 
nivel comunitar,precum și 
creșterea interesului față de 
viața publică , se va pune 
accentul pe tehnici și 
dimensiuni de consolidare a 
parteneriatelor și programelor 
pentru tineri intru dezvoltarea 
societății actuale.  

Tonu Carolina specialist tineret 
Centrul de tineret Edinet ; 
069691092 
carolinatonu1@gmail.com 

Data 03.11.20 
Ora 15:00-17:00 
Platforma ZOOM 

Liceul 
“M.Eminescu” 

Profesor educație 
pentru societate 
Russu Rodica 

069287176 
russurodica2016

@gmail.com; 
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Activitate informativ- 
educativă cu genericul 
’’ De ce DA pentru 
voluntariat “. 

Una dintre caracteristicile 
activității se referă la 
antrenarea resursei umane în 
activităţi de voluntariat, care să 
susţină serviciul specializat în 
domeniu. 

Tonu Carolina specialist tineret 
Centrul de tineret Edinet ; 
069691092 
carolinatonu1@gmail.com 

 

Data 04.11.20 

Ora 14:00-16:00 
Locul : 

Centrul de tineret 
Edineț 

Inspectoratul de 
poliție Edineț 

Olga Chilivnic 
068492987 

kilivnik1986@ma
il.ru 

Work shop- 
’’Fii activ – fii 
voluntar’’. 

Ca voluntar poți să te implici 
intr-o varietate de proiecte și 
de domenii . 
Astfel vei avea un CV mai 
valoros ,mai mulți prieteni , 
mai multe satisfacții personale. 
Prin work shopul propus vom 
face schimb de practici 
,experiente și vom promova 
spiritul civic. 

 Tonu Carolina specialist tineret 
Centrul de tineret Edinet ; 
069691092 
carolinatonu1@gmail.com 
   Russu Rodica 069287176 
russurodica2016@gmail.com 

Data 05.11.20 
Ora 14:30-16:00 
Locul : Liceul 
“M.Eminescu” 

or.Edineț 

Consiliu de elevi 
din 

Liceul  
“M.Eminescu” 

or.Edineț; 

Quiz online”Cultură 
generala “. 

Quiz pentru a stimula dorința 
de informare a tinerilor și de 
participare activa . 

Tonu Carolina specialist tineret 
Centrul de tineret Edinet ; 
069691092 

Data 06.11.20 
Ora 15:00 

Locul : Platforma 
ZOOM 

https://quizizz.co
m/ 

Consiliu de elevi 
din 

Liceul  
“M.Eminescu” 

or.Edineț; 

Gala Voluntarilor  Activitatea preconizează 
premierea tinerilor activi pe 
parcursul acestui an la 
evenimentele la care au 
participat si motivarea 
celorlalți tineri de a se implica 
mai des in anul următor. 

Directorul Centrului de tineret 
Patapi Alexandru  
centrutineret@inbox.ru  
Tonu Carolina specialist tineret 
Centrul de tineret Edinet ; 
069691092 
 

Data 08.11.20 
Ora 12:00 Locul: 
Centrul de tineret 

Edineț 

Liceul 
“M.Eminescu” 

APL II; 

12. Fălești Sesiune de informare 
privind ,,Mobilități 
naționale și 

Organizarea sesiunii de 
instruire online  pentru 30 de 
tineri din raionul Fălești 

Iulia Covaliova 
060075537 

05 noiembrie, ora 
15.00 

A.O. Alianța între 
Generații, 
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internaționale pentru 
tineret,, 

privind posibilitățile de 
implicare activă a tinerilor. 

Bejenari Mariana-069546486 

 

Instituţiile de 
învăţămînt din 

raion; 

  Campania de 
sensibilizare dedicată 
,,Zilei pentru 
Toleranţă,, 

Organizarea unei campanii de 
sensibilizare dedicată ,,Zilei 
pentru Toleranţă,, prin 
repartizarea pliantelor 
informative în cel puțin 10 
localități din r. Fălești. 

Bejenari Mariana 069546486 
Harea Viorica  
067131674 

02-08 noiembrie Centrul de Creație 
și Agrement 

Consiliul raional 
al tinerilor. 

Instituţiile de 
învăţămînt din 

raion; 
Masă rotundă-
,,Promovarea practicilor 
pozitive de activism 
civic,, 

Promovarea practicilor pozitive 
de activism civic pentru 
motivarea și inspirarea tinerilor 
din r. Fălești. 

Iulia Covaliova 
060075537 
Bejenari Mariana  069546486 

07 noiembrie, ora 
12.00 

Instituţiile de 
învăţămînt, 

Consiliul raional, 
Reprezentanţii 

Ong-urilor active 
din raion; 

Expoziţie-,,Promovarea 
lucrărilor de artă a 
tinerelor talente,,. 

Promovarea și susținerea 
tinerilor talente. 

Furdui Damian 069741434 

 

02-08 noiembrie Palatul de 
Cultură, Şcoala de 

Arte Plastice; 

Campanii de informare 
privind promovarea 
participării tinerilor în 
procesul de luare a 
deciziilor. 

Informarea tinerilor despre  
importanța și participării lor în 
procesul de luare a deciziilor. 

Bejenari Mariana 
069546486 
Solomud Iuliana 
069289972 

02-08 noiembrie Consiliul raional 
al Tinerilor, APL 
de nivelul I si II; 

Activitate  educativ 
distractivă ,,CITY 
QUEST” 

Implicarea tinerilor pentru a 
socializa și a lucra în echipă. 

Solomud Iuliana 
069289972 

06 noiembrie Consiliul raional 
al Tinerilor; 

 Vizionare  Filmului 
Motivațional 
,,Legenda,” 

Inspirarea și motivarea tinerilor  
pentru a duce un mod de viață 
sănătos. 

Iulia Covaliova 
060075537 
Solomud Iuliana 

07 noiembrie Centrul de 
Tineret, Consiliul 

raional al 
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069289972 tinerilor; 
13. Florești Gala Tinerilor  Tinerii din localitati vor merge 

la hipodrom.Scopul activităţii 
este de a motiva tinerii pentru 
dezvoltarea personală, pentru a 
fi activi, implicarea tinerilor în 
diferite activităţi. Consolidarea 
echipei, a tinerilor lideri din 
localităţile raionului, 
deasemenea motivarea şi 
încurajarea lor la activizm 
civic. 

Bruma Cristina 
cultura.floresti@mail.ru 

21.11.2020 
or.Bălţi 

Consiliul Raional 
Floreşti; 
Direcţia 

Cultură,Turism, 
Tineret şi Sport; 
AO Ungheraşul 

Fericirii; 
Consiliile locale 

din raionul 
Floreşti; 

Gala culorilor Promovarea tinerilor, 
dezvoltarea liderului interior, 
oferirea posibilităţii de a 
manifesta activităţile şi  de a 
demonstra celor din jur că 
tinerii vor şi că tinerii pot face 
ceva util. 

Bruma Snejana 
cultura.floresti@mail.ru 

noiembrie Consiliul Raional 
Floreşti; 
Direcţia 

Cultură,Turism, 
Tineret şi Sport; 
AO Ungheraşul 

Fericirii; 
Consiliile locale 

din raionul 
Floreşti; 

Gala Voluntarilor Scopul de a recunoaște 
meritele voluntarilor și 
organizațiilor, care au 
contribuit la dezvoltarea 
voluntariatului, care au aplicat 
la concursuri. 

CRTF 17.11.2020 Consiliul Raional 
Floreşti; 
Direcţia 

Cultură,Turism, 
Tineret şi Sport; 
AO Ungheraşul 

Fericirii; 
Consiliile locale 

din raionul 
Floreşti; 

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

 



Conferinţe in cadrul 
Proiectului You Create. 
Organizarea 
activităţilor prevăzute 
în proiectul You Create. 

Scopul este de a ajuta tinerii în 
organizarea activităţilor. 

Bruma Cristina 
Bruma Snejana  
Ciobanu Alina 

noiembrie Consiliul Raional 
Floreşti; 
Direcţia 

Cultură,Turism, 
Tineret şi Sport; 
AO Ungheraşul 

Fericirii; 
Consiliile locale 

din raionul 
Floreşti; 

Întîlniri pe zoom Vor fi 3 întîlniri pe zoom cu 
tinerii din diferite localităţi. Se 
va discuta despre drepturile 
tinerilor, despre dezvoltarea 
personală. 

Bruma Cristina  
Bruma Snejana 
cultura.floresti@mail.ru 

Noiembrie 
joi 

Direcţia Cultură 
Turism Tineret şi 

Sport; 

14. Ialoveni Clubul tinerilor lideri 
comunitari din 
localitățile raionului 
Ialoveni 
 
 
 
 

Vor participa cu prezentări de 
proiecte reuşite cele 28 de 
grupuri de iniţiativă civică şi 
consilii locale de tineret, în 
cadrul Rundei a XXI-a de 
Granturi Mici a Programului 
raional ,,Fondul pentru Tineri 
Ialoveni”. 

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

06 noiembrie 
2020, ora 15:00, 

on-line, Platforma 
Zoom 

 

Consiliul Raional 
Ialoveni, 
Asociaţia 

Obştească ,,Eco-
Răzeni”, Fundaţia 

Est-Europeană 
din Moldova; 

Forumul Raional al 
Tinerilor Antreprenori 
 
 
 
 
 
 
 

Vor participa tineri 
antreprenori care vor prezenta 
rezultatele performante ale 
celor 7 idei de afaceri 
finanațare în Runda I de 
granturi 2019, precum și 
participanții la runda a II – a de 
granturi pentru ideile de afaceri 
ale tinerilor desfășurată în anul 

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

12 noiembrie, ora 
15:00, Centrul de 

Sprijinire a 
Mediului de 

Afaceri 
Transfrontaliere – 

Training, 
Expoziții și 

Simpozioane, loc 

Consiliul Raional 
Ialoveni, 
Asociaţia 

Obştească ,,Eco-
Răzeni”, Fundaţia 

Est-Europeană 
din Moldova; 
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 2020, în cadrul Programului 
raional ,,Fondul de susținere a 
antreprenoriatului pentru Tineri 
Ialoveni”. 

 pitoresc în 
Pădurea Ruseștii 

Noi 

15. Leova City Quest în or.Leova 

 

Scopul activității este de 
informa tinerii despre zonele 
istorice ale orașului, pentru a 
motiva tinerii să socializeze cu 
tinerii într-un format offline. 

on Calalb, Centrul de Tineret 
Leova 
079194759 
Vanoc84@gmail.com 
 

 

08.11.20, ora 
10:00; 

Orașul Leova 

Muzeul de Istorie 
și Etnografie 

Leova; Centrul de 
Sănătate Prietenos 

Tinerilor 
”Orhideea” or. 
Leova; Direcția 
Cultură, Turism, 
Tineret și Sport; 

Film în aer liber (daca 
ne va permite timpul de 
afară) în localitatea 
s.Cazangic 

Vom viziona filmul 
moldovenesc ”Culorile” de 
Sergiu Prodan 

Ion Calalb, Centrul de Tineret 
Leova 
079194759 
Vanoc84@gmail.com 
 

s.Cazangic (înca 
idenficăm ziua și 

ora) 
se planifică în 
perioada 20-25 

noiembrie 

Casa de Cultură 
Cazangic, 
Primăria 

Cazangic; 

Animarea timpului liber 
cu tinerii din s.Filipeni 

Activitate de socializare în aer 
liber. Aici tinerii vor fi 
implicați in diferite activități 
non formale.  

Ion Calalb, Centrul de Tineret 
Leova 
079194759 
Vanoc84@gmail.com 
 

s. Filipeni (înca 
idenficăm ziua și 

ora) 

Casa de Cultură 
Filipeni, Primăria 

Filipeni, 
Biblioteca 
Filipeni; 

Competiții sportive cu 
tinerii din s. Tochile 
Raducani 

Tinerii vor fi implicați în 
diferite competiții sportive 
(starturi vesele ) 

Ion Calalb, Centrul de Tineret 
Leova 
079194759 
Vanoc84@gmail.com 

s. Tochile 
Raducani 

(înca idenficăm 
ziua și ora) 

Gimnaziu Tochile 
Raducani; 

Sesiune de informare 
pentru elevii Școlii 
Profesionale Leova 

Tinerii vor fi informați despre 
posibilitatea de aplicarea la 
diferite grand-uri pentru tineri 
antreprenori 

Ion Calalb, Centrul de Tineret 
Leova 
079194759 
Vanoc84@gmail.com 

Or.Leova (dacă 
situație 

epidimiologică 
din oraș nu se va 

Incubatorul de 
Afaceri Leova; 
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strica va fi 
offline, dar daca 
da atunci vom 
face online) 

Se duc discuții 
pentru alegerea 

data și ora 
activității. 

ANOF Leova; 

16. Nisporeni Seară cu muzică live 
pentru tineri 

Seară de divertisment la care 
tinerii instrumentiști își 
demonstrează talentul. Fiecare 
tânăr cu propriul stil și 
înclinație muzicală va 
transmite prin calitatea 
sunetului emoție și energie 
celor prezenți la eveniment. 

Cheibaș Ruxanda, specialist în 
lucru de tineret, IP Centrul 
Raional de Tineret Nisporeni, 
078661453, 
ruxanda12cheibas@gmail.com 

03 noiembrie 
2020, IP Centrul 

Raional de 
Tineret Nisporeni 

Consiliul Raional 
al Tinerilor din 

Nisporeni; 

Serată de petrecere 
agreabilă a timpului în 
cadrul Zilelor Naționale 
a Tineretului cu 
genericul "Bucuria -
fântâna tinereții". 

"Bucuria este fântâna 
tinereții." Amy Leigh Mercree 

Serată de divertisment pentru 
tineri – concursuri, distracții, 
activități de socializare. 

Oferirea de alternative 
calitative de petrecere a 
timpului liber pentru tineri în 
vederea creşterii nivelului de 
cultură artistică a acestora. 

Bolun Mariana, manager, 
manager, IP Centrul Raional de 
Tineret Nisporeni, 079488951, 
grosumariana@yahoo.com 

Pîrlici Mariana, specialist în 
lucru de tineret, IP Centrul 
Raional de Tineret Nisporeni, 
069443783, besleagam@mail.ru 

 

08 noiembrie 
2020, IP Centrul 

Raional de 
Tineret Nisporeni 

Consiliul Raional 
al Tinerilor din 

Nisporeni; 

Instruire informativă 
,,Particularitățile și 
specificul de dezvoltare 
fizică și psihică a 

Activitatea are ca scop 
informarea adolescenților într-
o formă interactivă despre 
schimbările fizice și psihice ce 
au loc la vârsta adolescenței, 

Bolun Mariana, manager, 
manager, IP Centrul Raional de 
Tineret Nisporeni, 079488951, 
grosumariana@yahoo.com 

12 noiembrie 
2020, IP Centrul 

Raional de 
Tineret Nisporeni 

Centrul de 
Sănătate Prietenos 

Tinerilor 
,,NisProtect”, 

IMSP Centrul de 
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adolescenților”   

 

modificările somatice, 
dezvoltarea sferei afective, 
personalitatea adolescenţilor şi 
particularităţile specifice ei. 

 Sănătate 
Nisporeni; 

Flashmob / campanie 
de sensibilizare -  Ziua 
Internațională a 
Toleranței 

 

Activitatea / acțiunea are ca 
scop încurajarea acceptării, 
egalității și a respectului 
reciproc între oameni – 
angajamentul zi de zi de a 
căuta în diversitatea noastră 
legăturile care unesc 
umanitatea.  

Bolun Mariana, manager, 
manager, IP Centrul Raional de 
Tineret Nisporeni, 079488951, 
grosumariana@yahoo.com 

Pîrlici Mariana, specialist în 
lucru de tineret, IP Centrul 
Raional de Tineret Nisporeni, 
069443783, besleagam@mail.ru  

16 noiembrie 
2020, străzile 
centrale ale 

orașului 
Nisporeni, IP 

Centrul Raional 
de Tineret 
Nisporeni 

Inspectoratul de 
Poliție Nisporeni, 

Centrul de 
Sănătate Prietenos 

Tinerilor 
,,NisProtect”; 

Masă rotundă ,,Cine 
poate deveni voluntar? 
Bunele practici în 
domeniul 
voluntariatului”  

 

Această activitate prevede 
realizarea unor dezbateri 
despre beneficiile activitatății 
de voluntariat, rolul și 
abilitațile pe care le pot obține 
și dezvolta tinerii pe parcursul 
activității, cine și când poate să 
obțină carnetul de voluntar.  

Pîrlici Mariana, specialist în 
lucru de tineret, IP Centrul 
Raional de Tineret Nisporeni, 
069443783, besleagam@mail.ru 

 

20 noiembrie 
2020, IP Centrul 

Raional de 
Tineret Nisporeni 

Consiliul Raional 
al Tinerilor din 

Nisporeni; 

Concurs de fotografie 
,,Culorile toamnei în 
Nisporeni” 

Scopul concursului este de a 
dezvolta gustul artistic și 
estetic, abilitățile creative ale 
tinerilor, crearea condițiilor 
pentru realizare prin 
intermediul fotografiei de artă, 
promovarea fotografiei ca 
formă de artă. 

Cheibaș Ruxanda, specialist în 
lucru de tineret, IP Centrul 
Raional de Tineret Nisporeni, 
078661453, 
ruxanda12cheibas@gmail.com  

Pe parcursul lunii 
noiembrie, 

30 noiembrie 
2020 – totalizare 

(anunțarea 
rezultatelor și a 
câștigătorului) 

Consiliul Raional 
al Tinerilor din 

Nisporeni, 
instituțiile de 

învățământ din 
raion; 
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Luna filmelor moldo- 
române: 
1. Liceenii (1986) 
2. Culorile (2013) 
3. Nuntă în Basarabia 

(2010) 
Extemporal la dirigenție 
(1987) 

Aprecierea și promovarea 
filmelor cu producere moldo-
română, conștientizarea 
mesajelor filmelor și a 
propriilor trăiri în raport cu 
imaginile, sunetele, modelele 
umane și situațiile prezentate 
de filme.  

Cheibaș Ruxanda, specialist în 
lucru de tineret, IP Centrul 
Raional de Tineret Nisporeni, 
078661453, 
ruxanda12cheibas@gmail.com 

06.11.2020 
13.11.2020 
20.11.2020 
27.11.2020 

Consiliul Raional 
al Tinerilor din 

Nisporeni; 

17. Ocnița Conferința raională a 
CLT-urilor. 

Discuții la tema implicării 
tinerilor în procesul decizional, 
provocări și succese. 
Participanți – 40.  

Șef Centrul de Tineret Ocnița, 
Martîniuc Vadim, 069385350, 
martiniucvadim90@gmail.com 

01.11.2020, ora 
11:00, Incinta 
Centrului de 

Tineret. Offline. 

Președinte a 
Consiliului 
Raional de 

Tineret Ocnița – 
Chistruga 
Viorelia; 

Serata de odihnă în 
cadrul Zilelor Naționale 
a Tineretului cu 
genericul «Tineri și 
foarte activi». 

Promovarea politicii de tineret, 
sărbătorirea cuccesului atins în 
anul 2020. Concursul pentru a 
socializa tineri. Scopul: 
consolidarea tinerilor pentru a 
indemna să fie mai activi. 
Participanți – 50. 

Șef Centrul de Tineret Ocnița, 
Martîniuc Vadim, 069385350, 
martiniucvadim90@gmail.com 

08.11.2020, 
Incinta Centrului 

Raional de 
Tineret. Offline. 

Ora 18:00. 

Casa de Cultură 
Ocnița. Metodist 

și director 
Crucichevici 

Mihai; 

Competiții sportive 
consacrate „Zilei 
Naționale Tineretului ”.  

 Competiție la tenis de masă, 
șah, joc de dame. Scopul 
activității este de a promova 
sportul în rândul tinerilor. 
Participanți – 30 de tineri. 

Șef Centrul de Tineret Ocnița, 
Martîniuc Vadim, 069385350, 
martiniucvadim90@gmail.com 

12.11.2020, ora 
11:00, Incinta 
Centrului de 

Tineret. Offline. 

Specialist de 
Tineret din cadrul 

Consiliului 
Raional Ocnița – 

Victor Ursan; 
Vizitarea Muzeului al 
Orașului Ocnița. 

Voluntarii din cadrul Centrului 
Raional de Tineret și a 
Bibliotecii Publice Orășenești 
vor povesti altor tineri despre 

Șef Centrul de Tineret Ocnița, 
Martîniuc Vadim, 069385350, 
martiniucvadim90@gmail.com 

Incinta Bibliotecii 
Publice 

Orășenești 
Ocnița. Ora 

Biblioteca Publică 
Orășenească 

Ocnița – Maia 
Taraban; 
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istoria raionului Ocnița, și a 
exponatelor aflate la balanța 
muzeului. 
Participanți – 20 de tineri. 
Scopul: Susținerea interesului 
către istoria raionului său. 

15:00. 
14.11.2020. 

Offline. 

Concurs „Cyber Sport”.  Competiție la jocuri online.  
Participanți – 15 tineri. Scopul: 
Consolidarea tinerilor pet imp 
de pandemie.  

Șef Centrul de Tineret Ocnița, 
Martîniuc Vadim, 069385350, 
martiniucvadim90@gmail.com 

Online. 
22.11.2020 Ora 
15:00. Platforma 

ZOOM. 

Centrul de Tineret 
Ocnița; 

18. Orhei Conferința Consiliilor 
Locale ale Tinerilor din 
raionul Orhei 

Raportarea activitatii CTL pe 
anul 2020. 
Elaborarea planului de actiuni 
pentru 2021 

Consiliul Raional al Tinerilor 
Fratescu Andrei 
060672953 

03 noiembrie 
10:00 

Centrul de Tineret 
Orhei 

Ministerul 
Educatiei Culturii 

si Cercetarii; 
Centrul de Tineret 

Orhei; 
RNCLTM; 

Consiliul Raional 
Orhei; 

Conferința Națională a 
Consiliilor 
Raionale/Municipale de 
Tineret 

Raportarea activitatii CRMT-
urilor pentru 2020 
Elaborarea planului de actiuni 
2021 din cadrul Programului 
de asistență pentru dezvoltarea 
Consiliilor raionale/municipale 
ale tinerilor. 
 

Consiliul Raional al Tinerilor 
Fratescu Andrei 
060672953 
Centrul de Tineret Orhei 
RNCLTM 

28-29 noiembrie 
10:00 

Sala de sedinte a 
Consiliului 

Raional Orhei 

Ministerul 
Educatiei Culturii 

si Cercetarii; 
Centrul de Tineret 

Orhei; 
RNCLTM; 

Consiliul Raional 
Orhei; 

Jocuri de societate 
 

 

Amenajarea spațiului pentru a 
desfășura jocuri de societate cu 
scopul de a  socializa, 
de petrece timpul liber 
dezvoltând abilități de gândire 
critică, de planificare și 
stabilire a unei strategii în joc. 

Centrul de Tineret Orhei 
Specialist 
Rodica Bulhac 
069412766 
 

14 noiembrie 
11:00 

Centrul de tineret 
Orhei 

Centrul de Tineret 
Orhei; 

Consiliul Raional 
Orhei; 

Team-building Desfășurarea activităților Centrul de Tineret Orhei 14 noiembrie Centrul de Tineret 
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intercative, de recreere a 
tinerilor,  dezvoltarea spiritului 
competitiv și încurajarea 
concurenței constructive. 
 

Specialist 
Rodica Bulhac 
069412766 
Specialist 
Cristina Botan 
078247342 

14:00 
Centrul de tineret 

orhei 

Orhei 
Consiliul Raional 

Orhei 

Colțișorul cu 
oportunități 

Promovarea serviciilor și 
activitatilor proiectelor CTO 

Centrul de Tineret Orhei 
Specialist 
Rodica Bulhac 
069412766 
Specialist 
Cristina Botan 
078247342 
Specialist 
Rodica Chicus 
067645581 

14 noiembrie 
10:00-17:00 

Centrul de tineret 
Orhei 

Centrul de Tineret 
Orhei 

Consiliul Raional 
Orhei 

Zona fotografică. 
Jurnalism la colț de 
stradă. 

Amenajarea unei zone 
fotografice. 
Membrii Clubului jurnaliștilor  
Orh-Ideea vor face interviuri 
scurte cu participanții la 
eveniment, vor simula o 
conferință de presă etc. 

Specialist 
Rodica Chicus 
067645581 
 

14 noiembrie 
09:00-17:00 

Centrul de Tineret 
Orhei 

 

Centrul de Tineret 
Orhei; 

Consiliul Raional 
Orhei; 

Zona de pictură Art-terapie 
Personalizarea 
lucrurilor(maiouri,măști,chipur
i,ghiozdane etc.) cu vopsele 
textile si alte materiale. 

Consiliul Raional al Tinerilor 
Fratescu Andrei 
060672953 
 

14 noiembrie 
10:00-13:00 

Centrul de Tineret 
Orhei 

Centrul de Tineret 
Orhei; 

Consiliul Raional 
Orhei; 

City-quest Identificarea punctelor de 
localizarea al unor obiecte din 
parc cu scopul consolidării 
echipei. 

Centrul de Tineret Orhei 
Director 
Liliana Cicala 
068330944 

14 noiembrie 
15:00-17:00 

Parcul “Ivanos” 

Centrul de Tineret 
Orhei 

Consiliul Raional 
Orhei 

Zona artistică (muzică) Melodii interpretate de tineri, 
pentru crearea unei stări 

Centrul de Tineret Orhei 
Director 
Liliana Cicala 

14 noiembrie 
15:00-17:00 

Parcul “Ivanos” 

Centrul de Tineret 
Orhei 

Consiliul Raional 
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plăcute de spirit. 068330944 Orhei 

Face painting  Dina Strelțov 14 noiembrie 
09:00-17:00 

Parcul “Ivanos” 

Centrul de Tineret 
Orhei 

Consiliul Raional 
Orhei 

Promovarea 
evenimentului online si 
offline 

Promovarea are drept scop 
atragerea curiozității tinerilor 
cu privire la acest eveniment, 
respectiv asigurarea participării 
lor la eveniment. 

Aurelia Obreja 30 octombrie – 14 
noiembrie 

Centrul de Tineret 
Orhei 

 

19. Rezina Devine membru al 
Consiuliului raional al 
tinerilor Rezina 

Promovarea  Consiliului 
raional de tineret prin diferite 
acțiuni de informare onlaine și 
direct cu respectarea legislației 
în vigoare. 

Druță Petru, specialist principal 
Serviciul de Tineret și Asistență 
Investițională a Consiliului 
raional Rezina 
067559558 

04 noiembrie 
2020 ,infomație 

publicată pe 
pagina de 

facebook a CRT 
Rezina 

Consiliul raional 
Rezina, 

elevii LT 
„Alexandru cel 
Bun” Rezina, 

elevii LT 
„Olimp” Rezina; 

 

 

Ziua ușilor deschise  

(Incubatorul de Afaceri 
din Rezina, Primăria 
Rezina, Consiliul 
raional Rezina, Unitatea 
de Salvatori și Pompieri 
din Rezina, Direcția 
Învățământ, Tineret și 
Sport Rezina etc) 

Tinererii interesați vor avea 
posibilitatea să meargă în 
instituțiile în care   doresc 
pentru a urmări activitatea 
propriu-zisă a fiecărei structuri. 

Druță Petru, specialist principal 
Serviciul de Tineret și Asistență 
Investițională a Consiliului 
raional Rezina 
067559558 

05 noiembrie 
2020 

Instituțiile vor fi 
disponibile pe tot 
parcursul zilei, 

infomație 
publicată pe 

pagina de 
facebook a CRT 

Rezina 

Consiliul raional 
Rezina 

elevii LT 
„Alexandru cel 
Bun” Rezina 

elevii LT 
„Olimp” Rezina; 

 

Flash-mob – „Tinerii 
aleg un mod sănătos de 

Mai mulți tineri vor fi 
îmbrăcați în haină de culoare 

Stăvilă Dumitru, Director școala 06 noiembrie Consiliul raional 
Rezina, elevi dar 
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viață” albă și vor face sport în aer 
liber. 

sportivă raională Rezina 

  078494874 

2020 

Ora 15.00 

Piața Centrală a 
orașului Rezina, 

infomație 
publicată pe 

pagina de 
facebook a CRT 

Rezina 

nu mai mult decît 
permite distanța 

socială; 

 

 

 Acțiunea socială  
“Insuflă speranță” 

  Tineri implicați în mai multe 
acțiuni sociale 

 Druță Petru, specialist principal 
Serviciul de Tineret și Asistență 
Investițională a Consiliului 
raional Rezina 
067559558 
Perlog Anghelina vicepreședinte 
CR de tineret Rezina  

06 - 07 noiembrie 
2020 

infomație 
publicată pe 

pagina de 
facebook a CRT 

Rezina 

Orașul 
Rezina,primăriile 
raionului Rezina; 

 

Flash-mob, Promovarea 
imaginii raionului 
Rezina 

Tinerii vor fi implcați în 
diferite acțiuni de promovare. 

Druță Petru, specialist principal 
Serviciul de Tineret și Asistență 
Investițională a Consiliului 
raional Rezina 
067559558 
Direcțiile,secțiile Consiliului 
raional Rezina 

08 noiembrie 
2020 

Ora 11.00-15.00 
Piața Centrală a 
orașului Rezina . 

infomație 
publicată pe 

pagina de 
facebook a CRT 
Rezina,Pagina  
oficială a CR 

Rezina 

Consiliul raional 
Rezina 

Palatul raional de 
Cultură „Nicolae 
Lupov” Rezina 

elevii LT 
„Alexandru cel 
Bun” Rezina 

elevii LT 
„Olimp” Rezina 

Școala 
Profesională 

Rezina; 
20. Rîșcani Victorina despre  

diagnosticarea 
  Propunem victorina claselor 
V-XII pentru a verifica cu ce 

Serjant Galina- dir.adj.ed., LTRecea, 09-13 
noiembrie, prin 

Elevi, 
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problemelor a tinerilor. 

 

probleme se confruntă. 068447664, 
serjant.galina03@gmail.com 

chestionare diriginți,părinți; 

Concursul de desene 
”Darul tinereții” 

Scopul activității este de a 
dezvolta la elevi creația 
proprie, de a se autoexprima 
prin desen. La această 
activitate vor participa elevii 
claselor a V – VII. 

Scripnic Svetlana,profesoară de 
educația plastică, L.t„D. 
Cantemir” Rîșcani 
069361098,scripnicsvetlana.55
@gmail.com 

02.11.2020, ora 
14.15 

LT „D. Cantemir” 
Rîșcani 

Fondul pentru 
tineri, Rîșcani; 

Compania de informare  
„Am dreptul de auto-
exprimare 

Scopul acestei activități este 
informarea elevilor despre 
clubul virtual din  LT „D. 
Cantemir” Rîșcani. Acest club 
este pentru ajutarea elevilor în 
timpul învățământului la 
distanță. Există probleme 
semnificative cu alfabetizarea 
computerizată și lipsa unei 
comunicări eficiente între 
colegi. La acest club pot să 
participe toți elevii doritori, 
mai ales cei din familii social-
vulnerabile. 

Mereuța Vitalina, director 
adjunct,  LT „D. Cantemir” 
Rîșcani 
068560856 
vitalinamereuta23@gmail.com  
 

Pălii Alina, profesoară de 
matematică,  LT „D. Cantemir” 
Rîșcani 
069672791  
appalii1982@gmail.com 
 

Slobodeaniuc Daria, eleva clasei 
XII,  LT „D. Cantemir” Rîșcani 
079525113 
darya.slobodyanyuk@mail.ru  

Panoul informativ 
în incinta liceului 

teoretic „D. 
Cantemir” 

Rîșcani 

 

 

Fondul pentru 
tineri, Rîșcani; 

Masa rotundă on-line 
“De la tineri pentru 
tineri 

Scopul acestei activități este de 
a ajuta elevii să-și exprime  
punctul lor de vedere. Elevii  
vor avea posibilitate să 
vorbească despre realizările lor,  
să prezinte proiectele lor 

Mereuța Vitalina, director 
adjunct,  LT „D. Cantemir” 
Rîșcani 
068560856 
vitalinamereuta23@gmail.com  
 

Platforma Skype 
sau Google Meet 

(Link-ul de acces 
va fie expediat 
participanților 
înregistrați.) 

Fondul pentru 
tineri, Rîșcani; 
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intelectuale.   Pălii Alina, profesoară de 
matematică,  LT „D. Cantemir” 
Rîșcani 
069672791  

Masa rotundă: Cum se 
devin un lider? 

Vor fi puse în discuție 
modalitățile de implicare a 
tinerilor în procesul decizional 

Serjant Galina- dir.adj.ed., 
068447664, 
serjant.galina03@gmail.com 

LTRecea, ora: 
14.10, 

11 noiembrie 

 

“Informează-te și vei fi 
puternic”- convorbire 
cu elevii cl. VIII. 

A informa elevii despre 
activitățile  tinerilor din diferite 
localități 

Președinta CE- Popovici Loreta, 
069852316 

LTRecea, 12 
noiembrie. Prin 

viber. 

 

Молодёжь21 
века.Какая она? 

 

 

Способность вовлечения 
молодёжи в процесс 
принятия решений  
программы,реализуемые 
государством.Воспитание 
нравственных ценностей у 
молодых людей. 

 

Стрэтилэ Жанна,классный 
руководитель 9 класса. 
078083507 
jannagud@gmail.com 
 

01.11.20, ora 
09:00; 

Platforma ZOOM 
( Ссылка для 
доступа будет 
отправлена 

зарегистрирован
ным 

участникам.) 

Бывшие 
выпускники 
гимназии:  
Ботнарюк 

Диана,Спыну 
Алина,Погорело
вская Татьяна; 

 

Беседа  « Моя линия 
жизни» 

 

Обучение навыкам 
ответственного поведения в 
пользу своего здоровья. 
Способствовать 
формированию 
положительного «образа»-
я.Развивать навыки  
самоуважения. 

Чебан Эмилия 
Дмитриевна,классный 
руководитель 8 класса. 
079772738. 
Emiliaceban61@gmail.com 

 

Of-line,12.11.20 

 

 

Учащиеся 9 
класса; 

 

Групповое 
мероприятие 

Я хочу пожелать 
тебе,моё   село…….» 

Развитие лидерских качеств, 
воспитание 
самостоятельности,ответстве
нности,коллективизма 

Стрэтилэ Жанна,классный 
руководитель 9 класса. 
078083507 
jannagud@gmail.com 

Of-line 
20.11.10 

Учащиеся 9 и 8 
классов,представ

ители местной 
публичной 
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Чебан Эмилия 
Дмитриевна,классный 
руководитель 8 класса. 

079772738. 
Emiliaceban61@gmail.com 

власти; 

Тренинг «Проблемы 
молодёжи села и пути 
их решения». 

 

 

Целью данного мероприятия 
является выявление проблем 
в общественной жизни 
молодёжи села, а также 
помощь в организации  
свободного времени.  

Цымбалюк Татьяна, 
зам.директора по 
воспитательной работе, 
гимназия Василеуцы   
Тел. 068825869  
tatianatimbaliuc74@ 
gmail.com 

05.11.2020 
Гимназия 

Василеуцы 

 

Библиотека села; 

 

 

Фотоконкурс «Я и 
мои друзья» 

Пропаганда здорового образа 
жизни, 
правильного проведения 
досуга молодёжи. 

МСДМ,  
Цымбалюк Татьяна 

02. 11- 15.11 
Гимназия  

Василеуцы 

Дирекция 
гимназии; 

Chestionarea elevilor 
din cl. X-XII 

 

Scopul chestionării este de a 
identifica pasiunile, doleanțele 
elevilor cu privire la activitățile 
care doresc elevii să le 
desfășoare/ 

Cernat Aurelia, dir.adjunct 
educație ,069812070 
aureliacernat1@gmail.com 

02.11.20 

 

 

Dezbateri: filmulețul de 
scurtmetraj: Omul de 
lîngă tine 

 

Scopul activității este de a 
sensibiliza tinerii în situații 
concrete cu privire la 
respectarea Drepturilor omului/ 

 

Cernat Aurelia, dir.adjunct 
educație ,069812070 
aureliacernat1@gmail.com 

 

 

05.11.20 
Platforma ZOOM 
(Link-ul de acces 

va fie expediat 
participanților din 

cl.VII-IX) 

 

Vizionarea și discuția  
filmului  online „Între 
fenmen și realitate” 

Scopul activității este de a 
familiariza  tinerii (elevii din 
cl. a X-a –a XII-a cu creația și 
procesul de lucru al 

Cernat Aurelia, dir.adjunct 
educație ,069812070 

aureliacernat1@gmail.com 

10.11.20, ora 
16:00; 

Platforma ZOOM 
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interpretului și compzitorul 
preferat Dan Balan. 
  Elevii din timp vor fi 
informați 

Doroftei Mihaela, președinte 
CE, 062048681, 
mihaelador44@gmail.com 

(Link-ul de acces 
va fie expediat 

participanților din 
cl.X-XII) 

Informarea elevilor din 
gimnaziu despre 
oportunitățile tinerilor 
din Republica Moldova 

Pe panoul de informații vor fi 
plasate date despre 
desfășurarea activităților 
tinerilor din RM,cărți, 
reviste,imagini. 

Director adj.pt educație 
Zaporojan M. 
069742416 

05.11.20 
Ora 8.30 

Bibliotecara; 

Masă rotundă: 
,,Cărțile care mă ajută 
să-mi realizez visele” 

 

 

Această activitate sporește 
 activismului civic și 
participarea tinerilor în 
procesul de luare a deciziilor, 
referitoare la valorificarea 
potențialului creator al 
tinerilor, precum și oportunități 
de petrecere a timpului liber 
prin lecture. 

Bibliotecara  
Talpă Ludmila, 
079404047 
Diriginta  
Surucean Olga 
 

 

06.11.20 
Ora 14.00 

 

Consiliul Local al 
Elevilor 

 

Competiții sportive: 
,,Suntem tineri și 
ambițioși” 
 

Întâlnire amicală între elevii 
claselor a IX-a,,A”, IX-a,,B” 
cu scopul de a promova 
jocurile sportive(volei, tenis de 
masă). 

Profesor de ed. fizică 
Mutruc Tudor, 
068438565 

10.11.20 

Ora 15.00 

 

 

,,Drepturile și 
obligațiunile tinerilor de 
azi” 

 

Discuții cu elevii la 
managementul clasei despre 
articole din Convenția privind 
drepturile copilului. Analiza 
situațiilor care au apărut, 
discutarea sarcinilor și 
cerințelor care sunt puse în fața 
unui tânăr din zilele noastre. 

Director adj.pt educație 
Zaporojan M. 
069742416 
Diriginții claselor VIII- 
IX 
 

După orar 

 

 

 

Concurs de eseuri: 
,,Tinerețea e timpul pe 
care îl avem în fața 
noastră 

Activitatea are drept scop de a 
evalua preferințele tinerilor din 
clasele VIII-IX și de a 
promova abilități de sciere. 

Director adj.pt educație 
Zaporojan M. 
069742416 

19.11.20 
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Activități de informare 
și sensibilizare a 
elevilor 

Familiarizare despre ce este 
ZIUA Națională a Tineretului 

Batîr Elena, coordonator CLE 
gimnaziu, 069302341, 
batirelena3@gmail.com ) 

În pauze  

Cum implicăm tinerii Analiza factorilor ce vor 
implica tinerii în diverse 
activități 

Batîr Elena, coordonator CLE 
gimnaziu, 069302341, 
batirelena3@gmail.com) 
Diriginții cl.8-9 

Ore de dezvoltare 
personală 

 

Expoziție de fotografii 
Rîșcani prin ochii 
tinerilor 

Identificarea și promovarea 
locurilor de agrement din 
localitatea de baștină. 

Batîr Elena, coordonator CLE 
gimnaziu, 069302341, 
batirelena3@gmail.com) 
Diriginții cl.8-9 

În pauze, holul 
instituției, sălile 

de clasă 

 

Facilitarea dialogului 
între tineri și autoritățile 
publice 

Facilitarea dialogului între 
tineri și autoritățile publice 

Batîr Elena, coordonator CLE 
gimnaziu, 069302341, 
batirelena3@gmail.com) 
Diriginții cl.8-9 

În pauze  

Круглый стол 
"Молдова — страна 
возможностей 
для молодежи" 
(6 класс) 

Обсуждение проблемы 
современной молодежи, 
проекты в сфере молодежной 
политики, влияние 
различных субкультур. 

Боднарь Раиса- учитель 
румынского языка и 
литературы,Ракарийская 
гимназия, 
069180976 

13.11.2020 
11.00, 

платформа 
Google Meet 

 

Час общения «За нами 
– будущее!» (7 класс) 

Формирование правовых, 
культурных и нравственных 
ценностей. Воспитание 
патриотической молодежи. 

Китайгород Валентина – 
учитель русского языка и 
литературы, Ракарийская 
гимназия, 067454277 

10.11.2020  

Круглый стол «Легко 
ли быть молодым?»  
(8 класс) 

Выявление молодежных 
проблем и поиск путей их 
решений. 

Слесарчук И.П. – учитель 
биологии и географии, 
Ракарийская гимназия 
025664442 

11.11.2020  
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Диспут «Молодежь  
сегодня»  
(9 класс) 

Выработать четкое 
понимание у старших 
школьников о том, какое 
место они хотят занять в 
жизни, какими они хотят 
стать 

Игнатюк В.Г. – учитель 
физкультуры Ракарийская 
гимназия 
060625886 

09.11.20  

21. Șoldănești Concurs de Eseuri 
dedicat Zilei Naționale 
a Tineretului , 
cu genericul ”Sunt tânăr 
și mă implic” 

Activitate ce are drept scop 
menținerea interesului tinerilor 
față de literatură. Motivarea lor 
de a aduce o schimbare în 
comunitatea din care fac parte. 

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

19.11.2020 
Consiliul Raional 

Șoldănești 

Direcţia 
Învăţământ, 

Consiliul Raional 
de tineret 

Șoldănești; 
Oră informativă online 
-Evitarea sarcinii 
nedorite și 
Contracepția! 
 

Activitea are drept scop 
informarea tinerilor despre 
reproducerea sexual și 
metodele de protecție.  

Centrul de Sănătate Prietenos 
Tinerilor. 

25.11.2020 
Ora 15.00 

Platforma ZOOM 

Consiliul Raional 
de tineret 

Șoldănești; 

Training online  
,, Valori 
egale:implicare,identitat
e,egalitate,, 

Instruirea tinerilor despre 
valorile fiecaruia dintre noi. 
Cum se organizează lucrul în 
echipă și cum poți fi leader al 
unui grupul de inițiativă? 

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

22.11.2019 
Biblioteca 
0ra 15.00 

Platforma ZOOM 
 

Direcţia Asistenţă 
Socială, Consiliul 

Raional de 
Tineret 

Șoldănești; 
Seară a Filmului 
 

O parte din tinerii din orașul 
Șoldănești în număr de 50 de 
persoane se vor bucura de 
vizionarea unui film în aer 
liber, sub cerul înstelat.  

Căminul de Cultură ,,G.Coșbuc” 
din or. Șoldănești 

15.11.2020 
Căminul de 

Cultură 
,,G.Coșbuc” din 
or. Șoldănești 

Consiliul Raional 
de tineret 

Șoldănești; 

Concurs de desen cu 
genericul ,,Fii un Star, 
Fii Voluntar!  

Expoziția de Desen va avea 
drept scop încurajarea tinerilor  
pentru a se implica activ în 
activitățile culturale și 
motivarea lor de a se implica în 
activitățile de voluntariat. 

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

29.11. 2020 
Consiliul Raional 

Șoldănești 

Şcoala de Arte 
Plastice; 

22. Soroca Ziua Autoguvernării Tinerii din CLT Căinarii Vechi Serviciul Tineret și Sport, 11 noiembrie Primăria Comunei 
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subdiviziunile Consiliilor raionale/municipale, responsabile de domeniul de tineret. 
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o să facă o vizită în birourile 
funcționarilor publici și o  să 
participe la activitatea de zi cu 
zi a acestora în cadrul 
activității ”Ziua 
Autoguvernării”. 

Centru de Resurse pentru Tineret 
Dacia, 
Coadă Tatiana 
Coordonator CRT DACIA filiala 
Căinarii Vechi 
079464590 
tatiana931215@gmail.com 

2020 
Primăria Comunei 

Căinarii Vechi 

Căinarii Vechi; 
Consiliul 

Comunal Căinarii 
Vechi; 

Jocuri de societate în 
aer liber 

Activitățile de recreere sunt 
benefice pentru tineri, ele 
creează mai multă fericire, 
sporesc creativitatea şi 
încrederea în sine. 
Tinerii sunt motivați să se 
implice și mai activ în viața 
comunității, iar serile petrecute 
la un film în aer liber sunt mult 
mai atractive pentru tinerele 
generați, pe lângă faptul că 
tinerii vizionează filme, 
comunică și se distrează, 
aceștia strâng și mici fonduri 
pentru organizarea activităților. 

Serviciul Tineret și Sport, 
Centru de Resurse pentru Tineret 
Dacia, 
Coadă Tatiana 
Coordonator CRT DACIA filiala 
Căinarii Vechi 
079464590 
tatiana931215@gmail.com 

14 noiembrie 
2020 

Parcul 
Căinarii Vechi 

Biblioteca Publica 
Căinarii Vechi; 

QUIZZ time  Quizz este un joc intelectual 
distractiv. 
Cum să jucăm? Vă conectați cu 
prietenii prin orice Messenger, 
porniți simultan fluxul live cu 
întrebări, ce va apărea la ora și 
data stabilită într-o postare 
separată, și ne transmiteți 
răspunsurile dvs. printr-un 
formular special pe care, la fel, 
îl veți primi de la noi. 

Serviciul Tineret și Sport, 
Centru de Resurse pentru Tineret 
Dacia, 
Coada Tatiana 
Coordonator CRT DACIA filiala 
Căinarii Vechi 
079464590 
tatiana931215@gmail.com 

15 noiembrie 
2020 

CRT DACIA 
filiala 

Căinarii Vechi 

Biblioteca Publica 
Căinarii Vechi; 

Sportul e viață Sportul în viața copilului: Serviciul Tineret și Sport, 08 noiembrie Biblioteca Publică 
Planul consolidat de acțiuni dedicat Zilei Naționale a Tineretului și Zilei internaționale a Studentului (la nivel local) a fost elaborat în baza informațiilor furnizate de 
subdiviziunile Consiliilor raionale/municipale, responsabile de domeniul de tineret. 

 



informații importante. 
Activități sportive în funcție de 
vârstă 
 

Centru de Resurse pentru Tineret 
Dacia, 
Coadă Tatiana 
Coordonator CRT DACIA filiala 
Căinarii Vechi 
079464590 
tatiana931215@gmail.com 

2020 
Parcul 

Căinarii Vechi 

Căinarii Vechi; 

Film în aer liber Seara filmelor în aer liber. 
Serile petrecute la un film în 
aer liber sunt mult mai 
atractive pentru tinerele 
generați, pe lângă faptul că 
tinerii vizionează filme, 
comunică și se distrează, 
aceștia strâng și mici fonduri 
pentru organizarea activităților. 

Serviciul Tineret și Sport, 
Centru de Resurse pentru Tineret 
Dacia, 
Coada Tatiana 
Coordonator CRT DACIA filiala 
Căinarii Vechi 
079464590 
tatiana931215@gmail.com 

14 noiembrie 
2020 

Parcul 
Căinarii Vechi 

Biblioteca Publică 
Căinarii Vechi; 

Team-building Un instrument efectiv pentru 
consolidarea unei echipe de 
succes este organizarea Team 
Building-urilor. Ideea și scopul 
unui Team Building este să-i 
faci pe tineri să înțeleagă că 
sunt dependenți de ceilalți și că 
trebuie să dea ce au mai bun, 
iar astfel le poți descoperi 
potențialul. Rezultatele unui 
Team Building eficient nu se 
văd clar, ele se simt în timp şi 
conturează un anume spirit în 
echipă, o atmosferă generală, 
care va fi definitorie pe termen 
lung și la care vor adera și cei 
nou veniți. 

Serviciul Tineret și Sport, 
Centru de Resurse pentru Tineret 
Dacia, 
Coadă Tatiana 
Coordonator CRT DACIA filiala 
Căinarii Vechi 
079464590 
tatiana931215@gmail.com 

14 noiembrie 
2020 

Parcul 
Căinarii Vechi 

Biblioteca Publică 
Căinarii Vechi; 

Planul consolidat de acțiuni dedicat Zilei Naționale a Tineretului și Zilei internaționale a Studentului (la nivel local) a fost elaborat în baza informațiilor furnizate de 
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Flash-mob: ”Forța 
Tinerilor” 

Scopul acestui flash-mob este 
de a exprima dorința tinerilor 
de a fi liberi în acțiune, de a se 
implica în procesul decizional, 
viața comunitară și culturală a 
satului. 

Serviciul Tineret și Sport, 
Centru de Resurse pentru Tineret 
Dacia, 
Volnițchii Doina, coordonator 
CRT DACIA, filiala Rublenița,  
060524767, 
volnitchiidoina@gmail.com 

2-6 noiembrie 
2020 

Căminul Cultural 
Rublenița 

CRT DACIA 
Gimnaziul 
Rublenița; 

Organizarea unui 
eveniment de 
sensibilizare a opiniei 
publice, în special a 
tinerilor cu privire la  
practicarea sportului 

Vor fi elaborate și împărțite 
pliante în stradă, cu scopul 
sensibilizării opiniei tinerilor 
cu privire la practicarea 
sportului. 

Serviciul Tineret și Sport, 
Centru de Resurse pentru Tineret 
Dacia, 
Volnițchii Doina, coordonator 
CRT DACIA, filiala Rublenița,  
060524767, 
volnitchiidoina@gmail.com 

9-11 noiembrie 
2020 

Centrul DACIA, 
filiala Rublenița 

Centrul 
Multifuncțional 

„Împreună”; 

Seara jocurilor de 
societate 

Scopul acestor activități este de 
a apropia tinerii și a crea relații 
strânse de comunicare, 
interacțiune și cooperare între 
ei, bazată pe munca în echipă, 
aducând împreună colegi, 
prieteni și chiar străini.  

Serviciul Tineret și Sport, 
Centru de Resurse pentru Tineret 
Dacia, 
Volnițchii Doina, coordonator 
CRT DACIA, filiala Rublenița,  
060524767, 
volnitchiidoina@gmail.com 

13, 20 noiembrie 
2020 

Centrul DACIA, 
filiala Rublenița 

 

Gimnaziul 
Rublenița 
Centrul 

Multifuncțional 
„Împreună”; 

Participarea în cadrul 
procesului de elaborare 
a bugetului public local 
pentru anul 2021 

Scopul acestei activități este 
analiza modului de alocare și 
utilizare a resurselor publice 
locale, inclusiv a aspectelor ce 
țin de oportunitatea și 
necesitatea acestora în 
domeniul tineret din localitate, 
astfel Consiliul Local al 
Tinerilor din comuna Rublenița 
vor înainta o recomandare către 
reprezentanții APL, urmată de 
o solicitare de finanțare a 

Serviciul Tineret și Sport, 
Centru de Resurse pentru Tineret 
Dacia, 
Volnițchii Doina, coordonator 
CRT DACIA, filiala Rublenița,  
060524767, 
volnitchiidoina@gmail.com 

25 noiembrie 
2020 

Centrul DACIA, 
filiala Rublenița 

 

Administrația 
Publică Locală 
CRT DACIA; 

Planul consolidat de acțiuni dedicat Zilei Naționale a Tineretului și Zilei internaționale a Studentului (la nivel local) a fost elaborat în baza informațiilor furnizate de 
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activităților de tineret din 
localitate.   

Sesiune de informare și 
documentare a tinerilor 

Va fi organizată o sesiune de 
informare și documentare a 
tinerilor în afară unde tinerii 
vor fi informați despre 
oportunitățile oferite și cadrul 
legal care reglementează 
realizarea drepturilor lor în 
diverse domenii. 

Serviciul Tineret și Sport, 
Centru de Resurse pentru Tineret 
Dacia, 
Cazac Constantin 
coordonator CRT DACIA, filiala 
Vărăncău 
060117146 
kostea.kazak92@gmail.com  

06 noiembrie 
2020 

Centrul DACIA, 
filiala Vărăncău 

 

Gimnaziul 
Vărăncău; 

Ziua autoconducerii în 
cadrul Primăriei 
Vărăncău cu implicarea 
CLT Vărăncău 

5 tineri din Consiliul Local al 
Tinerilor Vărăncău vor 
participa în cadrul activității 
Ziua autoconducerii în cadrul 
Primăriei Vărăncău cu 
implicarea CLT Vărăncău. 

Serviciul Tineret și Sport, 
Centru de Resurse pentru Tineret 
Dacia, 
Cazac Constantin 
coordonator CRT DACIA, filiala 
Vărăncău 
060117146 
kostea.kazak92@gmail.com  

12 noiembrie 
2020 

Primăria 
Vărăncău 

Primăria 
Vărăncău; 

Seara jocurilor de 
societate 

Scopul acestor activități este de 
a apropia tinerii și a crea relații 
strânse de comunicare, 
interacțiune și cooperare între 
ei, bazată pe munca în echipă, 
aducând împreună colegi, 
prieteni și chiar străini.  

Serviciul Tineret și Sport, 
Centru de Resurse pentru Tineret 
Dacia, 
Cazac Constantin 
coordonator CRT DACIA, filiala 
Vărăncău 
060117146 
kostea.kazak92@gmail.com  

20 noiembrie 
2020 

Centrul DACIA, 
filiala Vărăncău 

 

Gimnaziul 
Vărăncău; 

City Quest Va fi organizată o activitate 
formată de una ori mai multe 
echipe unde au mai multe 
locații din oraș unde trebuie să 
meargă și să găsească diferite 
surprize la orice locație. 

Serviciul Tineret și Sport, 
Centru de Resurse pentru Tineret 
Dacia, 
Beșleaga Gheorghi 
coordonator CRT DACIA 
069621491 
gheorghe.besleaga20@gmail.co
m 

20 noiembrie 
2020 

municipiul Soroca 

Consiliul Raional 
al Tinerilor 

Soroca; 
Fondul pentru 
Tineri Soroca, 

Consiliul Local al 
Tinerilor Soroca; 

Ziua autoconducerii în 10 tineri din FPT vor participa Serviciul Tineret și Sport, 12 noiembrie Fondul pentru 

Planul consolidat de acțiuni dedicat Zilei Naționale a Tineretului și Zilei internaționale a Studentului (la nivel local) a fost elaborat în baza informațiilor furnizate de 
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cadrul CRT DACIA cu 
implicarea tinerilor FPT 

în cadrul activității Ziua 
autoconducerii în cadrul CRT 
DACIA Soroca cu implicarea 
FPT Soroca. 

Centru de Resurse pentru Tineret 
Dacia, 
Roșca Ana 
Coordonator Fondul pentru 
Tineri CRT DACIA 
069556538 
pocitariana94@gmail.com 

2020 
CRT DACIA 

Tineri Soroca; 
 

Concurs pentru 
promovarea paginii  
https://www.facebook.c
om/CRTDACIA și 
https://www.facebook.c
om/FondulpentruTineri
Soroca  

Activitatea dată este focusată 
pe asigurarea vizibilității CRT 
DACIA în mediul online în 
mod special pe rețeaua de 
socializare Facebook, cu 
scopul de a asigura 
transparența în activitatea 
organizației, inclusiv pentru a 
ridica rating-ul de popularitatea 
a organizației în societate. 

Ciobanu Olesea 
Asistent de proiect CRT DACIA 
069506032 
g_olesea@yahoo.com 

2-16 noiembrie 
2020 

 

Consiliul Raional 
al Tinerilor 

Soroca; 
Fondul pentru 
Tineri Soroca; 

Consiliul Local al 
Tinerilor Soroca; 

Gala nominanților CEI 
MAI REMARCABILI 
TINERI 

Evenimentul va avea ca scop 
de premiere cu diplome și 
cadouri pentru cei mai 
remarcabili tineri și voluntari 
din perioada anului 2019-2020 

Serviciul Tineret și Sport, 
Centru de Resurse pentru Tineret 
Dacia, 
Beșleaga Gheorghi 
coordonator CRT DACIA 
069621491 
gheorghe.besleaga20@gmail.co
m 

27 noiembrie 
2020 

CRT DACIA 
 

Consiliul Raional 
al Tinerilor 

Soroca; 
Fondul pentru 
Tineri Soroca; 

Consiliul Local al 
Tinerilor Soroca; 

Filmulețe tematice Tinerii vor filma filmulețe de 
scurt metraj la diferite tematici 
propuse de coordonatorii CRT 
DACIA 

Serviciul Tineret și Sport, 
Centru de Resurse pentru Tineret 
Dacia, 
Beșleaga Gheorghi ,  
coordonator  CRT DACIA 
069621491 
gheorghe.besleaga20@gmail.co
m 

15-21 noiembrie 
2020 

CRT DACIA 

Consiliul Raional 
al Tinerilor 

Soroca, 
Fondul pentru 
Tineri Soroca, 

Consiliul Local al 
Tinerilor Soroca; 

23. Ștefan-Vodă Teatrul Cărții: 
- Mihail Sadoveanu – 

Scopul – promovarea lecturii Bibliotecile publice/școlare 
Sv.Guzgan 

05-08.11.2020, Direcția Generală 
Educație 

Planul consolidat de acțiuni dedicat Zilei Naționale a Tineretului și Zilei internaționale a Studentului (la nivel local) a fost elaborat în baza informațiilor furnizate de 
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aventurile realității 
în ficțiune; 

- Dimitrie Cantemir – 
cărturar. 

 

prin intermediul teatrului. 
Transformarea textului literar 
într-un limbaj special, scenic. 
Interpretarea creativă a operei, 
trăită prin capacitățile de actor 
a cititorului. 

Tel. 0242 25149 
 

ora 15.00; în 
incinta 

bibliotecilor 
publice și școlare 

Direcția Raională 
Cultură Tineret 
Sport Turism; 

Flash flash dans Maraton de dans (rumba, hip-
hop și alte tipuri de dans la 
maxim. Toți cei care iubesc 
dansul își vor putea demonstra 
abilitățile). 

Casele de cultură 
Sv.Guzgan 
Tel. 0242 25149 
 

07-08.11.2020, 
ora 13.00; în 

incinta caselor de 
cultură 

Direcția Generală 
Educație 

Direcția Raională 
Cultură Tineret 
Sport Turism; 

Ștefan Vodă, orașul 
meu (expoziție de artă 
plastică/ fotografică 
dedicată Zilei 
internaționale a zonelor 
urbane) 

Scopul – găsirea unor soluții 
pentru a avea un oraș frumos, 
curat, fără poluare fonică și 
atmosferică. 

AO Aripi Europene de la IPLT 
„Ștefan Vodă” 

Sv.Guzgan 
Tel. 0242 25149 
 

08.11.2020, ora 
11.00; pe aleea 

parcului 

Primăria Ștefan 
Vodă 

AO Mișcarea 
Ecologistă Ștefan 

Vodă 
Școala de arte 

„M.Bieșu” 
or.Ștefan Vodă; 

Realizări creative pe 
stradă 

Spațiu de fotografiere a 
tinerilor și săgeți/turneu de 
șah/dame din fructe și legume/ 
lupte de perne comice/ călătorii 
cu rotile/trotinete / flashmob de 
bule de săpun 

Consiliul Raional al Elevilor 

Sv.Guzgan 
Tel. 0242 25149 
 

08.11.2020, ora 
11.00; în 

localitățile Ștefan 
Vodă, Olănești, 

Talmaza, 
Copceac, 
Volintiri, 

Carahasani, 
Palanca, 

Ștefănești, Alava, 
Cioburciu 

Fondul pentru 
Tineri Ștefan 

Vodă; 

Joc intelectual ”Sub 
cușma lui Guguță” în 
cadrul Campionatului 

Scopul: Formarea 
competențelor de analiză și 

Cîrnu Anatol, profesor de istorie 
din IPLT ”Ștefan Vodă” 

Octombrie-
noiembrie 2020; 

On-line, 

Centrul de Creație 
a Copiilor și 

Adolescenților 
Planul consolidat de acțiuni dedicat Zilei Naționale a Tineretului și Zilei internaționale a Studentului (la nivel local) a fost elaborat în baza informațiilor furnizate de 
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Republican de jocuri 
intelectuale 

sinteză la elevi or.Ștefan Vodă, 0242 20065; 
Rusu Natalia, profesor de istorie 
din IPLT ”B.P.Hașdeu” 
s.Olănești, 0242 52972. 

platforma 
ig.cg.md., link-ul 

personalizat și 
instrucțiunile 
necesare vor 

primi echipele 
participante din 
IPLT ”Ștefan 
Vodă” și IPLT 
”B.P.Hașdeu” 

Ștefan Vodă 
Direcția Raională 
Cultură Tineret 
Sport Turism; 

Concursul raional 
”Limba noastră-I o 
comoară”, ediția IV 

Scopul concursului: cultivarea 
responsabilității tinerei 
generații pentru comunicarea 
corectă și promovarea 
modelului vorbitorului cult de 
limbă română. 

Comisia de concurs: 
Guzgan Sv., metodist DGE; 
Gavrilov Z., metodist DGE; 
Tudorean Em., metodist DGE; 
Uța V-na, șef DRCTST; 
Ciobanu Ina, specialist TIC 
DGE; 
Ștefan Natalia, profesor de limbă 
și lit. română, IPLT ”Ștefan 
Vodă”.  
0242 25292 
dgrits.sv@mail.ru 

16.11.2020; 
DGE Ștefan Vodă 

Evaluarea 
produselor video 

Direcția Raională 
Cultură Tineret 
Sport Turism; 

Forumul raional de 
tineret Serviciile de 
tineret din perspectiva 
necesităților tinerilor 

Scopul – sporirea implicării 
tinerilor în procesul de luare a 
deciziilor la nivel local, 
precum și creșterii interesului 
tinerilor față de viața publică. 

Direcția Raională Cultură 
Tineret Sport Turism 
directiaculturasv@mail.ru 
0242 23714 

11.11.2020, 
ora 13.00; 

în sala de ședințe 
a Consiliului 

raional 

Direcția Generală 
Educație 

Consiliul Raional 
al Elevilor; 

 

Dragostea plantelor și a 
păsărilor 

Expoziții/ lucrări de toamnă 
din cereale și semințe 

Muzeele din localitățile 
Copceac, Crocmaz, Tudora, 
Feștelița, Ermoclia, Carahasani, 
Cioburciu, Răscăieți, Purcari 
Sv.Guzgan 
Tel. 0242 25149 

12-13.11.2020; 
În holul 

instituțiilor de 
învățământ și de 

cultură 

Centrele de 
artizanat; 

Dansul pentru bunătate Flashmob – adevărat imn al Fondul pentru Tineri Ștefan 14.11.2020, Consiliul Raional 
Planul consolidat de acțiuni dedicat Zilei Naționale a Tineretului și Zilei internaționale a Studentului (la nivel local) a fost elaborat în baza informațiilor furnizate de 
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(în contextul Zilei 
Mondiale a 
bunăvoinței) 

bucuriei, speranței și credinței. Vodă 
Sv.Guzgan 
Tel. 0242 25149 
 

ora 15.00; 
Piața Libertății 
din or.Ștefan 

Vodă 

al Elevilor; 

Atelierul de informare 
Tinerii din raionul 
Ștefan Vodă pentru 
Obiective Globale 

Scopul – implicarea tinerilor în 
monitorizarea implementării 
celor 17 Obiective Globale în 
Republica Moldova 

Direcția Raională Cultură 
Tineret Sport Turism Direcția 
Generală Educație 
Sv.Guzgan 
Tel. 0242 25149 

15.11.2020, 
ora 10.00; 

în sala de ședințe 
a Consiliului 

raional 

Consiliul Raional 
al Elevilor; 

Vizită virtuală prin cele 
mai faimoase locuri ale 
lumii, intrate în 
Patrimoniul Mondial 
UNESCO 

Proiecții video Bibliotecile Publice din raion 
Sv.Guzgan 
Tel. 0242 25149 

16.11.2020, 
ora 15.00; 
în incinta 

bibliotecilor 
publice 

Bibliotecile 
școlare; 

Îl accept pe cel de lângă 
mine (în contextul Zilei 
Internaționale a 
Toleranței) 

Powerpoint/ concurs de 
sloganuri și afișe – promovarea 
unei concepții sănătoase 
privind respectul, cooperarea, 
înțelegerea/respectul față de 
sine și față de ceilalți/ 
respectarea unor decizii, 
socializarea și competiția. 

Muzeele din localitățile 
Antonești, Olănești, Răscăieții 
Noi, Copceac, Crocmaz, Tudora, 
Căplani, Talmaza, Feștelița, 
Ermoclia, Carahasani, 
Ștefănești, Cioburciu, Răscăieți, 
Purcari. 
Sv.Guzgan 
Tel. 0242 25149 

16.11.2020; 
în holul 

instituțiilor de 
învățământ și de 

cultură 

Școala de Arte 
din s.Olănești 
Școala de Arte 

”M.Bieșu” 
or.Ștefan Vodă; 

Campania Hai să 
vorbim (în contextul 
Zilei mondiale a 
prematurității) 

Prevenirea sarcinii nedorite în 
adolescență și care sunt 
riscurile de sănătate și efectele 
psihologice pentru adolescenți. 

Centrul de sănătate prietenos 
tinerilor 
Sv.Guzgan 
Tel. 0242 25149 

17.11.2020, 
ora 12.00; 

în sălile festive 
din instituțiile de 

învățământ 

Școala 
profesională 
Ștefan Vodă 

Direcția Generală 
Educație; 

Popas între generații (în 
contextul Zilei 
internaționale a 
studenților) 

Concerte/expoziții de 
instrumente muzicale 
neobișnuite/ serate/ 
divertisment intelectual – 
citirea din poezii ale studenților 

Case de cultură/ Biblioteci 
publice 
Sv.Guzgan 
Tel. 0242 25149 

17.11.2020, 
ora 16.00; 

în sălile festive 
din instituțiile de 

cultură 

Direcția Generală 
Educație 

Direcția Raională 
Cultură Tineret 
Sport Turism; 
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Tinerii ca agenți ai 
schimbării 

Dezbateri – importanța 
tinerilor în societate/ sectorul 
asociativ preocupat de 
problemele noilor generații și 
despre motivele pentru care 
tinerii pleacă din țară. 

Direcția Generală Educație 
Direcția Raională Cultură 
Tineret Sport Turism 
Sv.Guzgan 
Tel. 0242 25149 
 

20.11.2020, 
ora 11.00; 

în sala de ședințe 
a Consiliului 

raional 

Consiliul Raional 
Ștefan Vodă; 

Cel mai popular cuvânt 
de salut (în contextul 
Zilei mondiale a 
Salutului) 

Demonstrații teatralizate /codul 
bunelor maniere contribuind la 
ameliorarea relațiilor 
interumane aducând plus de 
culoare vieții. 

Bibliotecile școlare/ Bibliotecile 
Publice/ Muzeele 
Sv.Guzgan 
Tel. 0242 25149 
 

21.11.2020, 
ora 11.00 

Direcția Generală 
Educație 

Direcția Raională 
Cultură Tineret 
Sport Turism; 

O stradă mică, dar plină 
de istorie. 

Istoria străzii/ muzica străzii/ 
maraton de lecturi literare/ 
teatrul străzii/ pictura străzii 

Bibliotecile școlare/ Bibliotecile 
Publice/ Muzeele 
Sv.Guzgan 
Tel. 0242 25149 

23-30.11.2020; 
Străzile din satele 

raionului 

Primăriile; 

Mic turneu de karaoke Bătălia iubitorilor de muzică Direcția Raională Cultură 
Tineret Sport Turism Direcția 
Generală Educație Fondul pentru 
Tineri Ștefan Vodă 
Sv.Guzgan 
Tel. 0242 25149 

28.11.2020, 
ora 13.00; 

salonul 
magazinului de 

flori 

ÎI Rovenco 
Andrei; 

24. Taraclia Интеллектуальная 
игра «Дебаты»-онлайн 
формат 

Дебаты - интеллектуальная 
игра для старшеклассников, 
представляющая собой 
особую форму дискуссии. 
Две команды выдвигают 
свои аргументы и 
контраргументы по поводу 
предложенного тезиса.  

Виктория Баранчук, 
Специалист по работе с 
молодежью Управления 
образования, молодежи и 
спорта района Тараклия 
0 294 24844 
voitovichviktoria@gmail.com 
 

2.11.2020 г. 
15.00 ч. 

Платформа Meet 

Учебные 
заведения 

района, 
Ученические 

советы; 

Районная онлайн 
акция-челлендж «Я 
читаю» 

Челлендж в 
медиапространстве(соц.сетях
) с участием молодежи – 

Виктория Баранчук, 
Специалист по работе с 
молодежью Управления 

Соц.сети 
В течение 

месяца, ноябрь, 

Учебные 
заведения 

района, 
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размещение фото/видео на 
тему «Что я читаю» с 
использованием 
#ячитаю_тараклия 
#eucitesc_taraclia 

образования, молодежи и 
спорта района Тараклия 
0 294 24844 
voitovichviktoria@gmail.com 
 

2020 Ученические 
советы, 

Молодежный 
совет; 

Онлайн-концерт 
«Творческая 
молодежь-2020», 
район Тараклия 

Создание видео материала с 
участием призеров в 
творческой деятельности 
молодых людей (вокал, 
хореография, чтецы,  
актеры и др.) 

Виктория Баранчук, 
Специалист по работе с 
молодежью Управления 
образования, молодежи и 
спорта района Тараклия 
0 294 24844 
voitovichviktoria@gmail.com 

8.11.2020 
Публикация 

Медиа 
пространство 

(соц.сети, сайт) 

Учебные 
заведения 

района, 
Ученические 

советы, 
Молодежный 

совет, 
Дом детского 
творчества; 

Акция 
патриотических 
видеороликов «Мои 
достопримечательнос
ти»  

в районе Тараклия 

Создание видеороликов с 
участием молодежи, 
продвижение в соц.сетях. 

Цель – воспитание 
патриотизма среди 
молодежи, сохранение 
информации для 
последующих поколений о 
достопримечательностях 
родного края, истории 
села/города (парки, 
памятники, музеи, церкви, 
культурные комплексы и 
др.). 

Виктория Баранчук, 
Специалист по работе с 
молодежью Управления 
образования, молодежи и 
спорта района Тараклия 
0 294 24844 
voitovichviktoria@gmail.com 

Ноябрь,2020 
Публикация 

Медиа 
пространство 

(соц.сети, сайт) 

Учебные 
заведения 

района, 
Ученические 

советы, 
Молодежный 

совет, 
Дом детского 
творчества, 
Библиотеки, 

Музеи, 
Примарии; 

Конкурс авторской 
патриотической песни 
«Моя мелодия-2020» 
в формате онлайн 

Конкурс авторской песни 
среди молодежи (14-30 лет) 
(болгарский, русский, 

Виктория Баранчук, 
Специалист по работе с 
молодежью Управления 

до 13 ноября 
2020 г. 

Публикация 

Учебные 
заведения 

района, 
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румынский, украинский и 
др.языки). 
Задачи конкурса: поиск и 
поддержка молодых 
талантов; пропаганда и 
содействие развитию 
авторской песни; содействия 
творческому росту авторов и 
исполнителей. (Видео 
формат) 

образования, молодежи и 
спорта района Тараклия 
0 294 24844 
voitovichviktoria@gmail.com 

Медиа 
пространство 

(соц.сети, сайт) 

Ученические 
советы, 

Молодежный 
совет, 

Дом детского 
творчества, 

Тараклийский 
университет им. 

Г.Цамблак, 
Школа искусств 

района; 
Видео-акция 
авторских стихов 
«Слагая строки о тебе, 
мой край родной!» 

Авторы могут записать видео 
материал с прочтением 
своего авторского 
стихотворения, 
посвященного своему краю. 

Анна Войтович, 
Директор Дома детского 
творчества  
0 294 24890 
alavoit12@mail.ru 

 

Ноябрь, 2020 
Публикация 

Медиа 
пространство 

(соц.сети, сайт) 

Учебные 
заведения 

района, 
Ученические 

советы, 
Молодежный 

совет, 
Дом детского 
творчества; 

Тематические 
мероприятия по 
профориентации 

Онлайн-экскурсии для 
молодежи в предприятия 
района Тараклия с целью 
профориентирования 
молодых людей, 
информирования о местном 
производстве. 

Учебные заведения района, 
Мостовая Нелли, 
ведущий специалист-методист 
УОМС района Тараклия 
0 294 23605 
nmostovaia@gmail.com 
 

 

Ноябрь, 2020 Администрация 
учебных 

заведений 
района, 

Частные 
предприятия, 

местные органы 
власти; 

Районная спартакиада 
школьников по 
шахматам 

Соревнования среди 
гимназистов, лицеистов по 
шахматам в онлайн-

Танова Инга, 
Специалист по спорта УОМС 
района Тараклия 

Платформа 
Lichess.org 

Администрация 
учебных 

заведений 
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платформе 0 294 24844 
taraclia.ruo.2017@gmail.com 
 

 района, 
Ассоциация 
шахматистов 

района  Kaissa; 
Районный онлайн-
конкурс «Папа, мама,я 
– спортивная семья» 

Участвуют молодые семьи из 
3 человек (ребенок – 5-7 лет) 
Видео-формат – участники 
оправляют выполненные 
физические упражнения на 
видео. 

Танова Инга, 
Специалист по спорта УОМС 
района Тараклия 
0 294 24844 
taraclia.ruo.2017@gmail.com 

Публикация 
Медиа 

пространство 
(соц.сети, сайт) 

Учреждения 
раннего 

образования 
района; 

25. Ungheni Proiecții de film 
”Cinemateca pentru 
TINEri” 

 

Motivarea și ghidarea 
tinerilor, prin intermediul 
filmelor motivaționale și de 
promovare a activismului 
civic. 

Roșca Dan, specialist, Centrul 
Raional de Tineret Ungheni; 
Tel. +373 60352402, 
danurosca647@gmail.com  

04 – 20 noiembrie 
2020, 

Centrul Raional 
de Tineret 
Ungheni 

Direcția Educație 
Ungheni 

Ceai de socializare 
”Clubul tinerilor 
mămici din comuna 
Cioropcani” 

Discuții non-formale și 
ghidate, cu privire la 
necesitățile și provocările 
mămicilor tinere.  

Butnaru Alina, șef interimar, 
Centrul Raional de Tineret 
Ungheni; 
Tel.  079649215 | 
butnaru.ctungheni@gmail.com  

06 noiembrie 
2020, 

Casa de Cultură 
din comuna 
Cioropcani 

Primăria comunei 
Cioropcani; 

Consiliul Local al 
Tinerilor din 
Cioropcani 

Dezbatere academică 
”Ce pot face EU pentru 
comunitatea mea?” 

Activitatea constă în creșterea 
gradului de conștientizare 
privind valoarea și rolul 
tânărului în dezvoltarea 
comunității din care face 
parte.  

Prin intermediul schimbului de 
replici constructive, tinerii vor 
identifica segmentele-cheie la 
care pot contribui personal și 
vor creiona acțiunile concrete 
în stimularea schimbării spre 

Roșca Dan, specialist, Centrul 
Raional de Tineret Ungheni; 
Tel. 060352402, 
danurosca647@gmail.com 

08 noiembrie 
2020, 

comuna Petrești 

Primăria comunei 
Petrești; 

Consiliul Local al 
Tinerilor din 

Petrești 
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bine în societate. 
Jocuri de socializare 
pentru tineri ”Gândește 
creativ- gândește critic” 

Scopul sesiunii de jocuri 
interactive în aer liber este 
oferirea de posibilități 
tinerilor de a-și dezvolta 
gândirea critică și creativă, 
prin jocuri de logică, de luare 
a deciziilor, de intuiție etc. 

Roșca Dan, specialist, Centrul 
Raional de Tineret Ungheni; 
Tel. 060352402, 
danurosca647@gmail.com  

15 noiembrie 
2020, 

Scuarul ”Grigore 
Vieru”, 

municipiul 
Ungheni. 

Direcția Educație 
Ungheni; Fondul 

pentru Tineri 
Ungheni; 

voluntarii ”Pro 
Ungheni” 

Concurs de provocări 
pentru tineri dedicat 
Zilei Naționale a 
Tânărului 

Scopul concursului constă în 
provocarea tinerilor de a-și 
petrece timpul împreună cu 
prietenii în aer liber și cu 
respectarea normelor de 
protecție contra infecției cu 
noul virus.  
Tinerii vor fi împărțiți pe 
echipe egale, formate 
aleatoriu, promovându-se 
egalitatea, toleranța și 
bunătatea, având ca misiune 
realizarea unei serii de task-
uri într-un interval de timp 
stabilit. Echipa învingătoare 
va fi apreciată cu premii 
personalizate. 

Roșca Dan, specialist, Centrul 
Raional de Tineret Ungheni; 
Tel. 060352402, 
danurosca647@gmail.com 

17 noiembrie 
2020, 

Parcul Central din 
municipiul 
Ungheni 

 

Direcția Educație 
Ungheni, Fondul 

pentru Tineri 
Ungheni; 

voluntarii ”Pro 
Ungheni” 

Hub-ul mobil 
”Măcărești în obiectivul 
tinerilor” 

Tinerii din comuna Măcărești 
vor realiza inițial o 
cartografiere generală a 
serviciilor și spațiilor 
destinate petrecerii timpului 
tinerilor. În faza de discuție, 
ei vor propune soluții 

Roșca Dan, specialist, Centrul 
Raional de Tineret Ungheni; 
Tel. +373 60352402, 
danurosca647@gmail.com 

18 noiembrie 
2020, Hub-ul 
tinerilor din 

comuna Măcărești 

Primăria comunei 
Măcărești; 

Consiliul Local al 
Tinerilor din 

Măcărești 
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inovative de facilitare a 
accesului la locațiile 
identificate și posibilele 
îmbunătățiri în activitatea 
instituțiilor pentru tineret. 

Caravana socială 
Tinerii alertează 
împotriva COVID-19 

Tinerii voluntari ai Centrului 
Raional de Tineret Ungheni, 
”Hai Ungheni” vor informa și 
sensibiliza locuitorii raionului 
Ungheni despre importanța 
utilizării măștii de protecție și 
respectarea distanței sociale 
de minim 1 metru, pentru 
siguranța personală și a celor 
dragi. 
Totodată, vor distribui 
materiale informaționale cu 
regulile de comportament și 
măsuri de prevenire  
împotriva COVID-19, în 
spațiile publice din 
municipiu. 

Roșca Dan, specialist, Centrul 
Raional de Tineret Ungheni; 
Tel. +373 60352402, 
danurosca647@gmail.com 

 Consiliul Raional 
al Tinerilor 
Ungheni; 

Consiliul raional 
Ungheni; 

Direcția Situații 
Excepționale 

Ungheni 
 

Workshop 
”Împuternicirea 
tinerilor din satul 
Sinești” 

Scopului workshop-ului 
constă în formarea tinerilor 
din satul Sinești ca actori 
comunitari cheie în procesul 
decizional în localitate.  
Activitatea  va fi realizată 
prin metoda de instruire non-
formală și de la egal la egal, 
cu participarea tinerilor 
consilieri cu experiență. 

Butnaru Alina, șef interimar, 
Centrul Raional de Tineret 
Ungheni; 
Tel.  +373 79649215 | 
butnaru.ctungheni@gmail.com  

20 noiembrie 
2020, 

Comuna Sinești 

Consiliul Raional 
al Tinerilor 
Ungheni; 

Primăria comunei 
Sinești; 

Consiliul Local al 
Tinerilor din 

Sinești 
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Atelier psiho-social 
”Grija de TINEri” 

Scopul atelierului reprezintă 
provocarea tinerilor spre 
discuției despre starea lor 
psiho-emoțională, în raport cu 
pandemia globală, 
schimbările fiziologice și 
psihologice, conflictele 
sociale etc. Atelierul va fi 
facilitat de un psiholog din 
cadrul Centrului de Sănătate 
Prietenos Tinerilor ”Youth 
Klinic Ungheni” 

Butnaru Alina, șef interimar, 
Centrul Raional de Tineret 
Ungheni; 
Tel.  +373 79649215 | 
butnaru.ctungheni@gmail.com  

24 noiembrie 
2020, Centrul 

Raional de 
Tineret Ungheni 

Direcția Educație 
Ungheni, 

Centrul de 
Sănătate Prietenos 
Tinerilor ”YouTh 
Klinic Ungheni” 

Șezătoare modernă 
”Sfaturi de la generație 
la generație” 

Consultare ghidată, într-un 
mediu pozitiv și sigur tinerilor, 
despre norme de 
comportament, relații 
personale, priorități familia-
școala-prietenii și cum 
menținem o relație echilibrată 
între acestea.  

Roșca Dan, specialist, Centrul 
Raional de Tineret Ungheni; 
Tel. +373 60352402, 
danurosca647@gmail.com  

26 noiembrie 
2020, comuna 

Pîrlița 

Primăria comunei 
Pîrlița; 

Consiliul Local al 
Tinerilor din 

Pîrlița 
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	Pentru obținerea certificatului e nevoie ca fiecare elev să treacă trei etape de examinare și acesta oferă elevilor o formă standardizată de recunoaștere a abilităților și competențelor lor antreprenoriale și le poate oferi un avantaj competitiv în intrarea pe piața muncii, facilitând astfel oportunități de angajare, la cererea studenților, dorim să o menținem și să sprijine tinerii să acceseze acest certificat.
	Activitatea este destinată elevilor cu vârsta cuprinsă între 15-19 ani, la tematica agroturism și IT, la care vor lua parte în jur de 240 de elevi, 50 de profesori și 10-15 consutanți -voluntari care vor oferi suport și susținere tinerilor în dezvoltarea unei idei de afacere. Ulterior ideile de afaceri vor fi apreciate și evaluate de un juriu, care va fi compusă din 3-5 membri pentru fiecare activitate. Participanții vor fi repartizați în 26 echipe diferite, fiind ghidați de către un consultant voluntar, ceea va determina ca elevii să se adapteze rapid la aceste schimbări  cu scopul de-a veni cu cele mai fezabile și inovatoare idei care vor fi utilizate în soluționarea problemei expuse de la bun început. Luând parte la această activitate elevii vor avea șansa să pună în aplicare cunoștințele obținute la orele de clasă, iar pe de altă parte vor asimila noi informații, abilități și capacități din domeniul antreprenorial.
	Schimb de bune practice și diseminarea informațiilor noi în vederea implicării tinerilor în activitățile economice și antreprenoriale comunitare. 
	Campania de promovare se va desfășura în mai multe localități concomitent. Acțiunile de informare cu privire la activitate de voluntariat și posibilitatea de participare în cadrul „Festivalul Voluntarilor 2020”, vor fi desfășurate de tinerii Ambasadori, selectați în cadrul proiectului. 
	Sesiune de informare desfășurată cu scopul de a promova importanța activității de voluntariat și posibilitățile tinerilor care dețin carnet de voluntar. Va fi prezentată Legea nr. 121.
	Scopul activității este de a instrui 35 de tineri în ceea ce privește drepturile tinerilor în câmpul muncii, cum să se prezinte la un interviu, reziliență emoțională, comunicare și abilități digitale, ca ulterior această informație să fie diseminată tinerilor din comunitățile din care fac parte participanții.
	Scopul activității este capacitarea tinerilor din 5 raioane și mun. Chișinău în elaborarea bugetelor locale de tineret. Deasemenea, participanții vor fi ghidați în elaborarea planurilor de acțiuni și a bugetului. 
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