
ANUNȚ 
privind proiectele câștigătoare 

 
în cadrul Programului raional de Granturi ediția 2021 

pentru organizaţiile de tineret şi grupurile de iniţiativă ale tinerilor din raionul Ungheni 
 

Consiliul raional Ungheni anunță lista proiectelor câștigătoare în cadrul Programului raional de 
Granturi pentru organizațiile de tineret și grupurile de iniţiativă ale tinerilor, ediția 2021, 
desfășurat în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 
Programului de Granturi pentru organizaţiile de tineret şi a concursului raional Ungheni de 
proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor, aprobat prin Decizia Nr. 5/4 din 02.08.2018. 
 
Menționăm că, în total, pentru participare la concurs au fost depuse 14 proiecte. Principalele 
criterii pentru selectarea proiectelor câștigătoare au fost: relevanţa proiectului conform 
priorităţilor stabilite în politica națională de tineret; interdependenţa dintre scop, obiective, 
activităţi, rezultate şi indicatori; definirea clară a obiectivelor specifice, măsurabile, abordabile, 
realiste şi încadrabile în timp – SMART; definirea clară a participanţilor/beneficiarilor; estimarea 
realistă, în concordanţă cu activităţile planificate; capacitatea de a atrage resurse, altele decât 
cele oferite de autoritatea finanțatoare; calitatea mecanismului de monitorizare şi evaluare a 
rezultatelor; consistenţa acţiunilor de promovare; durabilitatea proiectului; capacitatea de 
realizare și experiența organizației. 
 
În rezultatul concursului, Comisia de examinare și selectare a inițiativelor a declarat 
învingătoare 10 proiecte. Suma totală alocată pentru Programul raional de Granturi destinat 
organizațiilor de tineret și grupurilor de inițiativă a tinerilor, ediția 2021, finanțat de Ministerul 
Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și co-finanțat de Consiliul raional Ungheni 
constituie 100 mii MDL. 
 
Misiunea concursului pentru finanţarea programelor şi/sau proiectelor pentru tineret constă în 
încurajarea şi creşterea participării tinerilor la dezvoltarea socială şi economică a comunităţilor 
în care locuiesc, prin oferirea de suport financiar pentru realizarea iniţiativelor şi proiectelor 
acestora.   
 
 

Lista proiectelor câștigătoare 
 

1. Se acordă finanțare, în urma evaluării și acumulării punctajului mediu de cel puțin 50 
puncte, următoarelor grupuri de inițiativă de tineri și organizațiilor de tineret: 

 

Nr. Aplicant Denumirea 

inițiativei / 

proiectului 

Descrierea succintă Buget 

solicitat 

(MDL) 

Localitatea 

de 

implementare 

1.  A.O. „Centrul de 

Dezvoltare 

Personală” 

Laboratorul 

muncii pentru 

TINEri  

Facilitarea tranziției elevilor 

Școlii Profesionale Ungheni 

la mediul de muncă; 

Dezvoltarea competențelor 

10000 Municipiul 

Ungheni 



transversale și adaptarea 

eficientă la noile medii 

(învățare/muncă);  

2.  Consiliul Local al 

Tinerilor din Pîrlița 

Caravana 

mobilizării 

civice la Pîrlița 

 

Creșterea nivelului de 

dezvolta personală și 

implicarea voluntară a 

tinerilor din comuna Pîrlița, cu 

abilități de planificare și 

desfășurare de acțiuni civice, 

precum și împărtășirea de 

acțiuni comunitare. 

9900 Comuna 

Pîrlița 

3.  Grupul de Inițiativă 

Locală „Hai 

Ungheni„ 

Academia de 

formare a 

tinerilor în 

educația 

mediatică 

Formarea a 30 de tineri din 

raionul Ungheni în educația 

mediatică și în promovarea 

securității pe spațiul virtual. 

Obiectivele generale ale 

proiectului: 

-Dezvoltarea cunoștințelor și 
abilităților a 30 de tineri 
participanți în educația și 
etica mediatică; 

-Promovarea unei activității 
sigure și productive pe spațiul 
virtual; 

-Sprijinirea dezvoltării unei 
comunități de multiplicatori în 
promovarea informării sigure; 

10000 Raionul 

Ungheni 

4.  Grupul de Inițiativă 

Locală 

„TeatrUngheni” 

Tabără de 

Teatru 

Dezvoltarea tinerilor din 

raionul Ungheni prin teatru și 

contribuirea la dezvoltarea 

culturii raionale per 

ansamblu. Îmbogățirea 

cunoștințelor și culturii a 11 

tineri din echipa 

„TeatrUngheni” prin plecarea 

la teatru. 

10709 Municipiul 

Ungheni 

5.  Grupul de Inițiativă 

Locală „Voluntarii 

ProUngheni” 

Clubul  de 

Oratorie 

Scopul Clubului de Oratorie 

este de a ajuta tinerii orașului 

Ungheni să treacă mai ușor 

10000 Municipiul 

Ungheni 



peste consecințele perioadei 

pandemice, în termeni de 

comunicare eficientă; 

1. Să îi ajute să combate frica 

vorbitului în public; 

2. Să le facem cunoștință cu 

beneficiile  unei comunicări 

eficiente; 

3. Să dezvoltăm viitori lideri; 

6.  Consiliul Elevilor 

„IP CMU” 

Dreptul nostru 

la un viitor 

sănătos 

Promovarea valorilor unui 

mod sănătos de viață în 

rândul tinerilor IP CMU, 

motivarea acestora pentru 

inițierea unei schimbări de 

comportament în scopul 

îmbunătățirii calității vieții 

personale, dar și dezvoltarea 

competențelor profesionale 

ale elevilor IP CMU-voluntari.  

9934 Municipiul 

Ungheni 

7.  Grupul de Inițiativă 

Locală „PRO 

Cercetare” 

Club de 

interes pentru 

tineri „Atelierul 

Aromelor” 

Dezvoltarea abilităților de 

cercetare și creativitate în 

descoperirea științei din 

spatele parfumeriei pentru 

tinerii din raionul Ungheni. 

Dezvoltarea clubului pe 

interese pentru tineri, bazat 

pe investigației experimentale 

și creativitate. 

9997 Municipiul 

Ungheni 

 

2. Se acordă finanțare, cu condiția revizuirii bugetului și activităților propuse în cadrul 
inițiativelor, următoarelor grupuri de inițiativă de tineri: 

 

Nr. Aplicant Denumirea 

inițiativei / 

proiectului 

Descrierea succintă Buget 

solicitat 

(MDL) 

Buget 

aprobat 

(MDL) 

1. Grupul de Inițiativă 

Locală din 

Gimnaziul „Ion 

Vatamanu” 

„Pîrlița - o lume 

colorată de noi” 

Dezvoltarea capacităților în 

tehnologiilor 

comunicaționale 

informaționale, domeniul 

jurnalismului, turistic ale 

tinerilor din satul Pîrlița, prin 

scrierea articolelor pe 

10000 Comuna 

Pîrlița 



contul de YouTube. 

 

2. Grupul de Inițiativă 

Locală  

„Ambasadori 

Egalității” 

„I.M.P.A.C.T. 

(Inițiativă, 

Motivație, 

Participare, 

Acțiune, Curaj, 

Toleranță) în 

egalitate de 

gen” 

Formarea abilităților de 

integrare personală și 

profesională a tinerilor prin 

prisma egalității de gen. 

10000 Municipiul 

Ungheni 

3. Consiliul Elevilor 

din gimnaziul 

„Pavel Buruiană”, 

s. Condrătești 

Arta în școală Crearea condițiilor pentru 

expunerea lucrărilor 

artistului plastic Ion 

Chitoroagă, originar din 

satul Condrătești; crearea 

microclimatului pentru 

păstrarea operelor în ulei, 

amenajarea sălii și 

panotarea picturilor 

9460 Satul 

Condrătești 

 

Anexă:  
 
Procesul verbal al al şedinţei Comisiei de examinare și selectare a inițiativelor în cadrul 
Programului raional de Granturi pentru organizaţiile de tineret şi a concursului raional Ungheni 
de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor   
 


