
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE  
A SECTORULUI DE TINERET  

ÎN RAIONUL UNGHENI 2023-2028 
  



2 
 

GRUPUL DE LUCRU 

care a participat la elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Sectorului de Tineret în cadrul ședințelor de 

planificare strategică: 

− Lazar Tatiana, vicepreședinta raionului Ungheni  
− Popa Olga, șefă-adjunct, Direcția Educație Ungheni 
− Butnaru Alina, șefă-interimar, Centrul Raional de Tineret Ungheni  
− Toader Irina, șefă Serviciu Comunicare și Relații cu Publicul, Tineret și Sport, Direcția Educație  
− Ursatiev Ludmila, șefă Secție Economie și Reforme, Consiliul raional Ungheni  
− Luchina Anjelica, consilieră raională  
− Sîrbu Ștefan, consilieră raională 
− Babin Tatiana, specialist principal Secția Raională de Cultură și Turism Ungheni  
− Atamuratov Marina, specialistă, Primăria mun. Ungheni  
− Tomșa Tatiana, președinta Consiliului Raional al Tinerilor Ungheni  
− Burlacu Elena, membra Asociației Obștești ”Centrul de Dezvoltare Personală"  
− Butușneanu Carolina, coordonatoare de programe, AO pentru Copii și Tineret ”Făclia”  

 

 

Consultanți în procesul de planificare strategică: 

Florin Gîscă, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) 

Alexandra Ermolenco, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) 

Alexei Buzu, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) 

Igor Ciurea, Centrul de Informare și Resurse „Pro Bono” 

Nicolai Login, Centrul de Informare și Resurse „Pro Bono” 

 
 

      
 

 

 

 

 

 
Documentul a fost elaborat în cadrul Programului de suport privind Elaborarea Strategiei Raionale pentru Dezvoltarea Sectorului de 

Tineret desfășurat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și este susținut în cadrul Fondului Comun pentru dezvoltarea Centrelor de 

tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova al Ministerului Educației și Cercetării, Agenției 

Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație. 

 

Prezentul document a fost elaborat de către Centrul de Informare și Resurse PRO BONO cu suportul Programului EU4Moldova: Regiuni-

cheie, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD Moldova și UNICEF Moldova.  



3 
 

CUPRINS 

 
INTRODUCERE 4 

SITUAȚIA GENERALĂ A TINERILOR DIN RAIONUL UNGHENI 6 

PRIORITĂȚILE ȘI OBIECTIVELE STRATEGICE 10 

TEORIA SCHIMBĂRII 12 

CADRUL GENERAL DE REZULTATE 13 

ANEXA 1. PLANUL DE ACȚIUNI 17 

 

  



4 
 

INTRODUCERE 
 

Strategia de Dezvoltare a Sectorului de Tineret a Raionului Ungheni (SDST) este un document de politică 

publică ce are menirea să consolideze și să ghideze acțiunile Administrației Publice Locale pe sectorul de 

tineret pentru anii 2022 – 2026. Strategia este elaborată în concordanță cu principalele priorități, strategii și 

programe în domeniul de tineret, la nivel internațional, național și local. Documentul transpune viziunea 

Consiliului Raional Ungheni pentru dezvoltarea sectorului de tineret și pune în aplicare principiile și direcțiile 

prioritare stabilite în Legea Nr. 215/2016 cu privire la tineret și Legea Nr. 436/2006 privind administrația publică 

locală. Strategia a fost elaborată în conformitate cu rigorile și standardele în domeniu, inclusiv prevederile 

Hotărârii de Guvern Nr. 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, 

monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice, fiind elaborată în mod participativ, prin implicarea 

tuturor părților interesate și consultare publică. În procesul de elaborare a documentului a fost studiat minuțios 

sectorul de tineret al raionului Ungheni, consultată opinia tinerilor față de problemele stringente cu care se 

confruntă și viziunea specialiștilor responsabili de dezvoltarea programelor și lucrului de tineret. 

 

Scopul Strategiei este de a crea condiții favorabile de dezvoltare a tinerilor, oferirea oportunităților de 

participare în procesele decizionale, precum și accesul tuturor tinerilor la o gamă largă și diversă de servicii 

pentru tineri. Scopul propus poate fi atins prin oferirea tuturor tinerilor, în special  celor mai vulnerabili,  a 

sprijinului adecvat pentru a-și consolida autonomia, a-și realiza drepturile și potențialul deplin, precum și 

asigurarea accesului la servicii prietenoase tinerilor (din domeniile de sănătate, participare, voluntariat, 

agrement etc.). Toți tinerii, inclusiv cei mai vulnerabili, trebuie susținuți în mod adecvat pentru a contribui la 

construirea unor medii incluzive și durabile prin implicarea ca parteneri și agenți ai schimbării la toate nivelele și 

în crearea de oportunități de dezvoltare.  

 

În procesul de elaborare a SDST au fost consultați principalii actori din domeniul de tineret la nivel raional 

(structuri de tineret, prestatori de servicii, organizații non-guvernamentale, structuri publice), au fost 

identificate prioritățile cheie pentru activarea potențialului de dezvoltare a tinerilor din raionul Ungheni și au 

fost stabilite principalele domenii de interes ale tinerilor pentru asigurarea unui cadru omogen și eficient de 

dezvoltare a sectorului de tineret la nivel local. Drept bază pentru elaborarea Strategiei au servit factorii și 

problemele care încetinesc sau împiedică dezvoltarea sectorului de tineret și al tinerilor din regiune, principalele 

angajamente asumate la nivel local și național pe sectorul de tineret. 

 

Caracterul intersectorial al domeniului de tineret a determinat necesitatea unei abordări multidisciplinare, cu 

implicarea specialiștilor din diferite direcții de activitate ale Consiliului Raional și asumarea unei colaborări 

strânse în perioada de implementare a SDST pentru eficientizarea activităților realizate. 

 

PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE STRATEGIEI  

 

Elaborarea și implementarea Strategiei de Dezvoltare a Sectorului de Tineret a Raionului Ungheni are la bază 

următoarele principii:  

 

- cooperarea intersectorială, care presupune coordonarea între instituțiile publice și organizațiile de tineret 

care activează în domeniu. Actorii-     cheie comunică, se informează și cooperează între ei în scopul 

atingerii unor obiective comune; 

- informarea de către instituțiile de lucru cu tinerii și organizațiile de tineret, a tinerilor cu privire la 

provocările, oportunitățile și drepturile acestora într-o formă accesibilă; 

- participarea activă, implicare activă a tinerilor în procesul de luare a deciziilor, consultări publice, realizarea 

de activități care se produc în societate și care îi vizează în mod direct sau indirect; 
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- paritatea, proces de luare a deciziilor de comun acord între autoritățile publice și tineri prin distribuirea 

egală a responsabilităților în bază de încredere și de respect reciproc; 

- transversalitatea, ce presupune atribuire politicilor de tineret a unei abordări distincte în diferite domenii 

de activitate prin stimularea colaborării la toate nivelele a instituțiilor și autorităților publice cu competențe 

în domeniu; 

- abordarea pozitivă și holistică, o abordare bazată pe puncte forte, recunoscând contribuția pe care tinerii o 

pot aduce la viața lor și a celor din jur, abordând în același timp barierele care inhibă acele oportunități;  

- respectarea capacităților în evoluție, politicile și serviciile sunt elaborate și furnizate într-un mod 

compatibil cu capacitățile în evoluție ale tinerilor; 

- nediscriminarea și incluziunea tuturor tinerilor, toate drepturile fiecărui tânăr au prioritate egală și trebuie 

diminuate sau eliminate condițiile care duc la discriminare directă sau indirectă împotriva oricărui grup de 

tineri din orice motiv.  

 

ACTORI-CHEIE LA NIVEL LOCAL ȘI BENEFICIARII STRATEGIEI  

 

La nivelul raionului Ungheni, implementarea politicilor de tineret și dezvoltarea sectorului de tineret revine 

autorităților administrației publice locale, prin structurile și subdiviziunile sale mandatate în domeniu (Consiliul 

Raional Ungheni, Direcția Educație, Direcția de Tineret și Sport Ungheni, etc.), în colaborare cu prestatorii locali 

de servicii de tineret (Centrul Raional de Tineret, Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor) și structuri de 

reprezentare a tinerilor (Consiliul Raional al Tinerilor Ungheni, organizațiile neguvernamentale de și pentru 

tineret, consilii locale, consiliile elevilor ș.a.). Împreună cu o serie de atribuții pe care le au în inițierea de politici 

locale cu incidență în domeniul tineretului, administrația publică locală susține activitatea organizațiilor și a 

instituțiilor de lucru cu tinerii, care activează în baza unui regulament aprobat de APL în temeiul standardelor și 

principiilor stabilite de către Ministerul Educației și Cercetării. Administrațiile publice locale au competența de a 

institui sau completa în cadrul subdiviziunii cu referință la domeniul de tineret unitatea de funcționar public 

responsabil de domeniul de tineret.  

 

Centrele de tineret sunt structuri de interes public, subordonate APL de nivel II sau I, care prin serviciile lor 

trebuie să asigure informarea, orientarea profesională, consilierea, educația, organizarea și petrecerea timpului 

liber a tinerilor, contribuind la pregătirea integrării lor sociale și profesionale.  

 

Strategia de Dezvoltare a Sectorului de Tineret a raionului Ungheni pentru anii 2022-2026 are drept 

beneficiari toți locuitorii raionului Ungheni cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani. Strategia ia în calcul 

necesitățile diferitor grupuri de tineri și actori cheie în dezvoltarea lucrului și programelor de tineret, inclusiv: 

- persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani;  

- tinerii din grupuri vulnerabile sau cu oportunități reduse;  

- familiile tinere; 

- autoritățile publice locale; 

- organizațiile neguvernamentale de tineret; 

- specialiștii și lucrătorii de tineret; 

- prestatorii de servicii de tineret; 

- consiliile locale ale tinerilor și structurile neformale de participare ale tinerilor; 

- structurile de paritate de tineret.  
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SITUAȚIA GENERALĂ A TINERILOR DIN RAIONUL UNGHENI 

SITUAȚIA SOCIO-DEMOGRAFICĂ 
 
La nivel național ponderea tinerilor în structura populației este în descreștere continuă. Astfel că în perioada 
2017-2021, populația cu vârsta de 14-19 ani a scăzut cu 18,5 mii persoane (sau cu 10,1%), iar ponderea acestei 
categorii în numărul total al tinerilor cu vârsta 14-34 de ani s-a majorat de la 22,0% la 01.01.2017, până la 24,1% 
la 01.01.2021. Numărul persoanelor în vârstă de 20-24 de ani a scăzut cu 61,5 mii persoane (sau cu 31,6%), 
ponderea acestora fiind în descreștere în perioada analizată, iar a celor în vârstă de 25-29 de ani cu 53,3 mii 
(respectiv cu 23,6%). Numărul tinerilor cu vârsta de 30-34 de ani s-a diminuat cu 15,0 mii (sau cu 6,7%), 
ponderea acestora fiind în creștere în perioada analizată. 
 
Conform datelor BNS, de-a lungul anilor este o tendință negativă în ceea ce privește numărul tinerilor cu 
vârsta cuprinsă între 14 – 35 de ani ce locuiesc în raionul Ungheni. Conform datelor, BNS privind populația 
stabilă pentru anul 2019, în r. Ungheni, 39854 de persoane sunt cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de ani (a se 
vedea figura 1). În profil teritorial se arată o distribuţie a acestora în proporţie de 65% în mediul rural. 
Perspectiva de vârstă, relevă că, tinerii de 14-18 ani sunt în proporţie de 17,08%, cei de 19-24 de ani – 24,97% şi 
25-35 de ani – 57,95%. Analiza în dinamică a datelor oferite de BNS cu referire la populaţia stabilă în r. Ungheni, 
arată o diminuare a tinerilor pe parcursul anilor. Migraţia, atât inter-comunitară, cât şi inter-statală, cât şi 
tendinţele naţionale cu referire la rata de natalitate şi fertilitate, se transpune asupra înregistrării acestei 
tendinţe negative. 
 

  
 

Figura 1. Situaţia demografică a tinerilor de 14-35 de ani din r. Ungheni, persoane 
Sursa: BNS, 2019 

TIMP LIBER ȘI IMPLICARE CIVICĂ A TINERILOR 

Tinerii până la 20 de ani, din zonele rurale au puține oportunități de ocupare a timpului liber și de dezvoltare 
personală. Rețeaua instituțiilor de cultură din raion numără 125 de unități distribuite în 74 de localități. Acestea 
includ case de cultură, biblioteci, muzee, instituții de învățământ extrașcolar și formațiuni artistice cu titlu 
onorific model 31 la număr. Numărul insuficient de instituții publice în localitățile rurale, condiţiile nepotrivite 
pentru activităţile tinerilor (lipsă de încălzire, dotare, confort minim) și chiar metoda organizării acestora, duc la 
ceea că nu sunt suficiente servicii pentru tineri în sate. Aproximativ (doar) 4230 tineri elevi1 din sate beneficiază 
de activitățile cultural-artistice livrate de Școală, Căminul cultural, Bibliotecă, iar precum ne arată datele 
statistice, tinerii nu sunt cointeresați față de oferta de activități culturale. 

Paralel, nu putem lăuda activismul și interesul tinerilor față de activități extracurriculare și de dezvoltare 
personală. Această pasivitate este condiționată de preferințele social-digitale (internetul) ale tinerilor și de 
consultarea redusă cu tinerii în procesul de elaborare a planurilor locale de activități de tineret, în special 
culturale și cele de animare a timpului. Conform rezultatelor Sondajului raional cu privire la necesitățile tinerilor, 
realizat de Consiliul Raional al Tinerilor Ungheni și Centrul Raional de Tineret Ungheni (martie-iunie 2021), 81% 
din tineri își doresc activități captivante, distractive și interesante. Totodată, tinerii ar opta în proporție de 34,9% 
pentru activități ce țin de liderism și inițierea unei afaceri. 

                                                           
1
  Conform datelor din Rețeaua școlară a raionului Ungheni, la data de 01.10.2021; 
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Figura 2. Ponderea tinerilor cu privire la activitățile de instruire și programe de educație non-formală la care și-ar dori să participe, % 
Sursă: Sondajul raional cu privire la provocările tinerilor din Ungheni, 2021 

Mai mult decât atât, modul sedentar de viață al tinerilor, dorința acestora de a pleca mai repede din sat, situația 
instabilă (politică și socio-economică) a țării determină tinerii să plece pentru alte oportunități în afara acesteia 
(după absolvirea școlii).   

Totodată, tinerii cu vârsta de 20-35 de ani dedică tot mai puțin timp pentru activități adiționale sau de 
dezvoltare personală. Conform rezultatelor sondajului raional privind provocările cu care se confruntă tinerii din 
Ungheni, circa 15% din tineri, cu vârsta între 20-35 de ani afirmă că au între 2-3 ore libere pe zi. Astfel, tinerii nu 
aleg de a valorifica timpul liber în activități de recreere și dezvoltare personală, nemaivorbind de oportunități 
reduse de reorientare profesională. Din perspectivă de gen, datele confirmă că femeile tinere dedică mai mult 
timp vieții de familie și nu dezvoltării personale sau carierei. 

Pe de altă parte, tinerii profită de facilitățile sociale-statale, iar alții s-au obișnuit să fie asigurați de părinți. O 
parte din vină o poartă instituțiile prestatoare de servicii în domeniul dezvoltării personale și profesionale a 
tinerilor, prin faptul promovării reduse a serviciilor și oportunităților oferite. Tinerii sunt slab informați și 
puternic presați de neîncredere, frica de eșec, cunoștințe limitate.  

INTEGRAREA SOCIO-PROFESIONALĂ  A TINERILOR 

70% din tinerii absolvenți (16-18 ani) se încadrează greu în câmpul muncii. În mare parte, tinerii din Ungheni 
nu sunt complet determinați în planul viitoarei meserii și a carierei profesionale. Inițial, tinerii nu simt 
necesitatea de a se încadra în câmpul muncii, de a munci pentru salarii modeste. Dacă e să facem referire la 
ghidarea în carieră, un parcurs care este vizat în sistemul educațional, atunci aceasta nu este adaptată 
necesităților tinerilor și nici nu există un număr de profesori suficient abilitați în a livra ghidarea.  

 

Figura 3 Problemele cu care se confruntă tinerii pe piața muncii în rn. Ungheni, % 
Sursă: Sondajul raional cu privire la provocările tinerilor din Ungheni, 2021 

34,9 

24,6 

17,9 

16,9 

4,1 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

Dezvoltarea unei afaceri, liderism 

Dezvoltarea abilităților profesionale 

Programe de instruire pe interese 

Dezvoltarea abilităților practice, deprinderi de viață 

Utilizarea noilor tehnologii informaționale 

La ce tip de activități de instruire și programe de educație non formală (extraşcolară sau extracurriculară) ai 
dori să participi? 

126 

162 155 

107 

166 

118 

85 

164 

29 16 23 37 5 38 63 4 40 17 17 51 24 39 
87 

27 

Pregătirea 
profesională  
a tinerilor  
necorespunzătoare 
cerințelor 
angajatorului 

Lipsa de informații   
privind locurile  
de muncă vacante 

Nedorința 
angajatorului de a 
angaja tineri fără 
experiență de 
muncă 

Nepotismul şi 
cumătrismul 

Lipsa locurilor de 
muncă în localitate 

Condiții de muncă 
nefavorabile 

Discriminarea la 
angajare pe criterii 
de: dizabilitate, 
etnie, vârstă, sex, 
religie, etc 

Salariu insuficient 

Care sunt, după părerea ta, problemele cu care se confruntă tinerii pe piața muncii în localitatea din care 
faci parte? 

Da Nu NȘ/NR 



8 
 

Totodată, tinerii sunt puțin informați cu privire la oferta de posturi vacante și cea de dezvoltare profesională. 
Majoritatea nu cunosc despre serviciile instituțiilor specifice (Direcția Ocupării Forței de Muncă Ungheni) și nici 
nu sunt atrași de salariile modeste de pe piața muncii. Așteptările profesionale și de creștere financiară sunt 
mari, deși      mulți tineri nu au pregătire suficientă cu privire la ce presupune interviul de angajare, CV-ul, 
cerințele la locul de muncă ș.a. Observăm că tinerii tind spre profesii prestigioase. Or, în fapt, aceștia imită 
anumite modele actuale comportamentale cu privire la valorificarea banilor și viață socială, fără a avea 
pregătirea și dedicarea necesară.  

O dată cu valul de migrație peste hotare, tinerii au așteptări înalte cu privire la stilul de viață. Majoritatea 
tinerilor adolescenți se obișnuiesc cu situația financiară asigurată de părinții plecați peste hotare și mizează pe 
aceeași calitate a vieții. Pe de altă parte, observăm că tinerii din zonele rurale beneficiază mai puțin de 
oportunități de dezvoltare profesională decât cei din mediul urban. Oricum, problemele de top ale tinerilor 
rămân cele legate de dificultatea de a obține un loc bine plătit de muncă, posibilități minime de asigurare 
financiară a necesităților familiei/viitoarei familii, migrația tinerilor peste hotare, posibilități limitate de a iniția o 
afacere, opiniile tinerilor nu sunt luate în considerație 

Tinerii din Ungheni au puține cunoștințe și abilități pentru antreprenoriat. Deși, în raionul Ungheni sunt 
implementate un număr considerabil de programe de dezvoltare a antreprenoriatului și competențelor de 
business în rândul tinerilor, mulți tineri nu-și dau interesul pentru antreprenoriat, iar cealaltă jumătate nici nu 
încearcă.  

O parte a programelor sunt disponibile tinerilor care deja conduc o afacere, iar altele oferă o simulare a 
suportului și nu garantează durabilitatea. Frica de eșec, existența birocrației și taxele prea mari în lansarea și 
dezvoltarea afacerii sunt în topul cauzelor identificate de tineri. Nu toți tinerii rezistă pe piața afacerilor (nu au 
competențe suficiente), își propun obiective de scurtă durată și nu se dedică oportunităților de dobândire a 
rezultatelor (investiție și învățare continuă).  

La nivel de raion, se observă încă o tendință: tinerii din Ungheni nu se încadrează în câmpul muncii în 
domeniul cultură. 22% din angajații din domeniul cultură constituie tineretul, dintre care doar 7% au studii 
anume în domeniul culturii2. Remunerarea insuficientă și neatractivă a specialiștilor din domeniul cultură, 
inclusiv dezinteresul tinerilor față de artă se numără printre cauzele principale ale acestei situații.  

PARTICIPARE ȘI ACTIVISM CIVIC 

Tinerii sunt puțin implicați în viața publică și în procesele decizionale. În baza datelor CEC3 în urma alegerilor 
locale generale din 2019 în raionul Ungheni, în termeni generali, din totalul celor 383 de mandate disponibile 
pentru funcția de consilier/ă local/ă,  tinerii au reuşit să obțină 53 de locuri (13,84%). Mai specific, la nivel 
raional au fost aleşi 5 tineri în funcție de consilieri raionali (echivalent cu 14,28 % din mandate), la nivel local – 
53 de consilieri locali şi 4 primari. În conformitate cu prevederile Legii privind organizarea administrativ-

teritorială a Republicii Moldova4, raionul Ungheni este constituit din 74 de localități, împărțite în 33 de unități 
administrativ-teritoriale de nivelul I: 1 municipiu, 1 oraș cu o localitate în componență și 19 comune cu 59 de 
sate în componență. În urma analizei datelor, cu privire la reprezentarea tinerilor în funcția de consilieri locali, 
per fiecare localitate, observăm că în Todirești și în Valea Mare este un număr de consilieri locali destul de 
ridicat, comparativ cu celelalte localități din raion, ba chiar cu localitățile din alte raioane din R. Moldova. Pe de 
altă parte, în s. Cornești toți cei 11 consilieri locali sunt peste vârsta de 51 de ani.  

                                                           
2
 Statistica internă a Secției Cultură și Turism Ungheni, pentru perioada septembrie decembrie 2021 

3
 https://a.cec.md/ro/consilieri-locali-3122.html 

 
4
  Lege nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova 

 

https://a.cec.md/ro/consilieri-locali-3122.html
https://a.cec.md/ro/consilieri-locali-3122.html
http://www.legis.md/cautare/rezultate/125095
http://www.legis.md/cautare/rezultate/125095
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Figura 4 Reprezentarea tinerilor şi tinerelor din r. Ungheni în funcţiile de luare a deciziilor 
Sursa: CEC, calculele autorilor în baza datelor CEC, 2019 

Structurile de tineret de asemenea au un grad redus de activitate. La etapa actuală, activează Consiliul Raional 
al Tinerilor din Ungheni (structură consultativă de tineret cu până la 33 de membri) care coordonează 27 de 
Consilii Locale de Tineret, dintre care doar 14 funcționale. Aceasta se datorează în mare parte faptului că 
Autoritățile Publice Locale nu întreprind acțiuni în vederea schimbării situației actuale în acest sens, și drept 
urmare tinerii au încredere redusă în puterea lor de a influența mersul lucrurilor. Printre cauze alături de 
oportunitățile reduse de implicare, putem menționa inclusiv lipsa oportunității de participare în procesul 
bugetar, cât și lipsa spațiilor unde tinerii se pot întruni în ședințe și să se consulte pe marginea subiectelor date.  

Tinerii fără ocupație tind să consume abuziv alcool și dezvoltă alte comportamente antisociale. Migrația 
părinților peste hotare, abandonul școlar, anturajul, lipsa supravegherii (sau supraveghere redusă) din partea 
adulților, situația financiară precară duc la comportamente nesănătoase în rândul tinerilor. Tot mai mulți 
manifestă comportamente cu risc pentru viață și sănătate: consum de alcool și droguri (19,7%), acte de 
huliganism și deteriorare de bunuri (26,3%), furt (27,9%) etc.5 Printre cauzele acestui fenomen putem menționa 
lipsa oportunităților de valorificare a timpului, determinată de oferta mică sau inexistentă de activități de 
dezvoltare personală, recreative și atractive pentru tineri, în special la nivel local.  

Un număr redus de tineri au acces la servicii de consiliere psihologică. Lipsa cadrelor competente de a oferi 
consiliere psihologică tinerilor, în special în mediul rural este cauza principală. Pe de altă parte, neîncrederea în 
psihologi,  scepticismul față de eficiența ajutorului primit, până și confuzia psihologului cu psihiatrul, fac ca 
tinerii să nu beneficieze de servicii de consiliere psihologică.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Conform rezultatelor Sondajului raional cu privire la necesitățile tinerilor, realizat de Consiliul Raional al Tinerilor Ungheni și Centrul 

Raional de Tineret Ungheni (martie-iunie 2021); 
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PRIORITĂȚILE ȘI OBIECTIVELE STRATEGICE 

Impactul urmărit prin intermediul acestei strategii este ca un număr cât mai mare de tineri și tinere din raion să 

beneficieze de oportunități de dezvoltare conform necesităților lor. Producerea acestui impact este 

condiționată de producerea a trei rezultate majore pe termen lung: 

Rezultatul 1. Nivel crescut de participare și mobilizare comunitară a tinerilor din r. Ungheni; 

Rezultatul 2. Dezvoltare multilaterală a tinerilor din r. Ungheni; 

Rezultatul 3. Viață socială și economică activă a tinerilor din r. Ungheni; 

Rezultatele pe termen lung sunt susținute de un șir de rezultate intermediare pe termen mediu și respectiv 

scurt. Pentru atingerea Rezultatului 1 este planificată realizarea rezultatelor conturate în jurul necesității de 

consultare a tinerilor cu privire la provocările pe care le întâmpină, cât și nivelul de implicare a acestora în 

beneficiul comunității din care fac parte: 

● 1.1 Factorii de decizie ascultă și țin cont de opinia tinerilor; 

● 1.2 Tot mai mulți tineri se implică activ în beneficiul comunității. 

În acest scop, intervențiile pe termen scurt vor fi orientate la nivelul capacitării consiliilor școlare și locale de 

tineret, a grupurilor de inițiativă, asociațiilor obștești etc., diversificând oferta de servicii, programe și activități 

de tineret în teritoriu:  

- mai multe Consilii ale Elevilor și Consilii Locale ale Tinerilor, inclusiv Grupuri de Inițiativă Locală și ONG-uri 

de tineret să fie funcționale și active; 

Pentru Rezultatul 2, pe termen mediu este necesară dezvoltarea multilaterală a tinerilor inclusiv prin servicii 

non-formale de tineret: 

● 2.1 Mai mulți tineri activ implicați în activități culturale, artistice și sportive în toate  localitățile; 

● 2.2 Mai mulți tineri beneficiari de servicii non-formale de dezvoltare. 

În acest sens, pe termen scurt, intervenția este concentrată pe accesibilizarea și diversificarea ofertei de servicii 

pentru tineri și ofertei de activități culturale, artistice și sportive: 

- ofertă diversă de activități culturale, artistice și sportive pentru implicarea tinerilor; 

- infrastructură socială, culturală și de sport  confortabilă și accesibilă pentru tineri în localitățile rurale și 

urbane; 

- ofertă diversă și accesibilă de servicii pentru tineri. 

Pentru Rezultatul 3, schema schimbării include două rezultate axate pe necesitatea integrării dimensiunii de 

tineret în politicile speciale: 

● 3.1 Tineri mai bine pregătiți din punct de vedere profesional; 

● 3.2 Politicile locale integrează necesitățile tinerilor. 

 

Pe termen scurt, strategia prevede ca: 

- mai multe autorități locale din raion integrează perspectiva tinerilor în politici, servicii și bugete; 

- evaluarea și monitorizarea politicilor de tineret efectuate într-un mod consecvent; 

- mecanism eficient de coordonare a activităților structurilor de tineret la nivel local. 

Pentru a produce rezultatele dorite, și respectiv impactul scontat, strategia intervine cu 3 abordări distincte: (i) 

împuternicirea tinerilor, (ii) fortificarea serviciilor de tineret și (iii) integrarea perspectivei tinerilor în politici. În 

cadrul fiecărei abordări sunt propuse o serie de acțiuni și programe care vor contribui complementar la 

producerea rezultatelor și atingerea obiectivelor propuse. 

Astfel, pentru (i) împuternicirea tinerilor, acțiunile de intervenție în vederea atingerii obiectivelor sunt 

concentrate pe programe de suport pentru structurilor reprezentative ale elevilor și tinerilor din raion (consiliile 
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elevilor, consiliile locale de tineret), inclusiv prin Programul de suport pentru dezvoltarea și capacitarea 

Consiliilor Locale de tineret și al elevilor din Ungheni.  

Acțiunile incluse în abordarea de (ii) fortificare a serviciilor de tineret sunt concentrate pe dezvoltarea 

infrastructurii raionale pentru prestarea unor astfel de servicii, consolidarea capacităților resurselor umane 

pentru a presta servicii, dar și pe îmbunătățirea ofertei de activități sociale, culturale și sportive din raion. În 

cadrul acestei abordări vor fi susținute. Programul raional de granturi pentru grupurile de inițiativă locale (GIL) și 

ONG-uri de tineret și Programe de suport și dezvoltare pentru instituțiile ce prestează servicii tinerilor. 

A treia abordare, (iii) Integrarea perspectivei tinerilor în politici  se bazează pe programe de suport și dezvoltare 

pentru instituțiile ce prestează servicii tinerilor și de capacitare a APL-urilor, nemijlocit prin capacitarea 

reprezentanților Consiliului raional în integrarea dimensiunii de tineret în politicile locale, elaborarea sau 

ajustarea politicilor locale la necesitățile actuale ale tinerilor, aprobarea regulamentului local de evaluare a 

politicilor locale de tineret; elaborarea rapoartelor anuale și final de evaluare a implementării strategiei raionale 

de tineret. 
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TEORIA SCHIMBĂRII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IMPACT TINERII ȘI TINERELE DIN R. UNGHENI BENEFICIAZĂ DE OPORTUNITĂȚI DE DEZVOLTARE CONFORM NECESITĂȚILOR LOR 

 
REZULTATE PE 
TERMEN LUNG 

1. Nivel crescut de participare și mobilizare 
comunitară a tinerilor din r. Ungheni 

2. Tinerii din r. Ungheni se dezvoltă multilateral personal și 
profesional 

 

3. Tinerii din r. Ungheni au o viață socială și 
economică activă 

 

 REZULTATE PE 
TERMEN MEDIU 

1.1 Factorii de decizie 
ascultă și țin cont de 

opinia tinerilor  

1.2 Tot mai mulți tineri 

se implică activ în 

beneficiul comunității 

 

2.1 Mai mulți tineri activ 

implicați în activități 

culturale, artistice și sportive 

în toate  localitățile 

 

3.2 Politicile locale 

integrează necesitățile 

tinerilor 

3.1 Tineri mai bine 

pregătiți din punct de 

vedere profesional 

2.2 Mai mulți tineri 
beneficiari de servicii non-

formale de dezvoltare  
 

1.2.1 Mai multe Grupuri 
de Inițiativă Locală și 
ONG-uri de tineret 

funcționale și active 

REZULTATE PE 
TERMEN SCURT 

1.1.1 Mai multe Consilii 
ale Elevilor și Consilii 
Locale ale Tinerilor 
funcționale și active 

2.1.1 Ofertă diversă de 
activități culturale, artistice 

și sportive pentru implicarea 
tinerilor 

2.1.1 Infrastructură socială, 
culturală și de sport  

confortabilă și accesibilă 
pentru tineri în localitățile 

rurale și urbane 

3.2.2 Mai multe 
autorități locale din 

raion integrează 
perspectiva tinerilor în 

politici, servicii și 
bugete 

 

3.2.1 Evaluare și 
monitorizare 

consecventă a 
politicilor de tineret  

2.2.1 Ofertă diversă și 
accesibilă de servicii 

pentru tineri 

PROGRAME 
Program de suport pentru dezvoltarea și 

capacitarea Consiliilor Locale de tineret și al 
elevilor din Ungheni 

Program raional de granturi pentru 
GIL și ONG-uri de tineret 

Program de suport și capacitare a APL-urilor 
Programe de suport și dezvoltare 

pentru instituțiile ce prestează 
servicii tinerilor 

ACTIVITĂȚI 
Crearea și consolidarea Consiliilor locale 
de tineret și ale elevilor  
Crearea și consolidarea Consiliului raional 
al elevilor 
Informarea tinerilor despre beneficiile 
Participării civice și decizionale 
Desfășurarea anuală a Săptămânii 
Raionale a voluntariatului (SRV) 
Organizarea stagiilor de formare a tinerilor 
lideri 

Amenajarea și dotarea instituțiilor culturale și sportive din raion 
Abilitarea Grupurilor de inițiativă locale (GIL) de tineret în organizarea 
acțiunilor civice 
Informarea tinerilor privind formele și posibilitățile de realizare a ideilor 
civice. 
Program de burse pentru tineri lucrători în domeniul cultural, din 
partea APL cu condiționarea angajării obligatorii în localitate (conform 
modelului educație, prin Min. Culturii) 
Sondaje anuale în rândul tinerilor privind cererea de servicii de tineret, 
inclusiv culturale și artistice 
Schimb de experiență între instituțiile culturale și ONG-uri cu 
experiență / rezultate bune de management organizațional.  
Înființarea de filiale ale CT și dezvoltarea capacităților pentru 
extinderea ofertei de servicii. 

Capacitarea reprezentanților CR în 
integrarea dimensiunii de tineret în 
politicile locale; 
Aprobarea regulamentului local de 
evaluare a politicilor locale prin prisma de 
tineret 
Elaborarea sau ajustarea politicilor locale 
la necesitățile actuale ale tinerilor 
Elaborarea anuală a raportului de evaluare 
a implementării planului de acțiuni a 
strategiei de tineret 
Elaborarea Raportului final de evaluare a 
strategiei raionale de tineret 

ABORDĂRI 
ÎMPUTERNICIREA TINERILOR 

 

FORTIFICAREA SERVICIILOR DE TINERET 
 

INTEGRAREA PERSPECTIVEI TINERILOR ÎN 
POLITICI PUBLICE 
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CADRUL GENERAL DE REZULTATE 
 

Cadrul logic al rezultatelor pe termen scurt 

REZULTATE PE 
TERMEN SCURT 

INDICATORI REFERINȚA 2021 ȚINTA 2023 ȚINTA 2024 ȚINTA 2025 ȚINTA 2026 ȚINTA 2027 ȚINTA 2028 ȚINTA FINALĂ 

Prioritatea 1.1 Participare decizională  

1.1.1 Mai multe 
Consilii ale Elevilor și 
Consilii Locale ale 
Tinerilor funcționale 
și active 
 

Numărul de CLT-uri create 
Sursa: Date APL 

24 de CLT în 2020, 
oficial;  
2 CLT noi create în 
2021; 

Minim 1 CLT 
nou creat 

Minim 1 CLT 
nou creat 

Minim 1 CLT 
nou creat 

Minim 1 CLT 
nou creat 

Minim 1 CLT 
nou creat 

Minim 1 CLT 
nou creat 

Minim 6 CLT-
uri noi create 

Numărul de CLT-uri consolidate 
(înregistrate care prezintă minim 
1-2 din indicatorii de activitate: 
plan anual,  regulament aprobat, 
acord de colaborare semnat, 
resurse financiare bugetate pentru 
anul curent); 
Sursa: Date APL 

14 CLT active în 2021; 
Minim 14 

CLT-uri active 
Minim 15 

CLT-uri active 
Minim 16 

CLT-uri active  
Minim 17 

CLT-uri active  
Minim 18 

CLT-uri active  
Minim 19 

CLT-uri active 

Minim 19 CLT-
uri active, 

consolidate 

CRE funcțional și activ în baza a cel 
puțin 1-2 indicatori de activism 
confirmați anual (ședințe 
desfășurate, decizii aprobate, plan 
de activitate, regulament aprobat, 
acord semnat, resurse financiare 
bugetate, etc.); 
Sursa: Rapoartele de activitate a 
CRE 

CRE a funcționat până 
în 2020 inclusiv; 

În 2021 CRE nu era 
funcțional; 

CRE creat; 
Regulament 
elaborat și 
aprobat; 

CRE activ; 
 

Activitatea 
CRE 

promovată 
pe Social 
Media; 

CRE activ; CRE activ; CRE activ; CRE activ; 

Consiliul 
Raional al 

Elevilor creat și 
funcțional 

Prioritatea 1.2 Participare civică 

1.2.1 Mai multe 

Grupuri de Inițiativă 

Locală și ONG-uri de 

tineret funcționale și 

active 

Numărul GIL, ONG-uri ; (inclusiv 
GIL create pe termen scurt / o 
singură inițiativă) 
Sursa: Datele APL 

27 de inițiative, GIL,  

ONG, proiecte în 

2021; 

29 32 34 36 38 40 

40 de GIL, ONG 
sau alte 

structuri de și 
pentru tineri 

Prioritatea 2. Fortificarea serviciilor şi structurilor de tineret 

2.1.1 Ofertă diversă 

de activități culturale 

artistice și sportive 

Numărul de activități trimestriale 
cu participarea tinerilor 
desfășurate de instituțiile cu profil 
cultural. 

2 activități culturale 
pentru tineret 

(organizate în cadrul 
caselor/căminelor 

minim 1 
activitate 

trimestrială 
cu 

minim 2 
activități 

trimestriale 
cu 

minim 3 
activități 

trimestriale 
cu 

minim 3 
activități 

trimestriale 
cu 

minim 3 
activități 

trimestriale 
cu 

minim 3 
activități 

trimestriale 
cu 

minim 3 
activități 

trimestriale cu 
participarea 
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REZULTATE PE 
TERMEN SCURT 

INDICATORI REFERINȚA 2021 ȚINTA 2023 ȚINTA 2024 ȚINTA 2025 ȚINTA 2026 ȚINTA 2027 ȚINTA 2028 ȚINTA FINALĂ 

pentru implicarea 

tinerilor 

Sursa: Datele instituțiilor cu profil 
cultural, Datele Direcției cultură 

culturale și biblioteci) 
 

participarea 
tinerilor 

 

participarea 
tinerilor  

participarea 
tinerilor  

participarea 
tinerilor 

participarea 
tinerilor 

participare
a tinerilor 

tinerilor 
desfășurate de 
instituțiile cu 
profil cultural 

2.1.2 Infrastructură 

socială, culturală și 

de sport  confortabilă 

și accesibilă pentru 

tineri în localitățile 

rurale și urbane 

Numărul de comune cu spații 
amenajate și dotate cu 
echipament necesar pentru 
desfășurarea activităților. 
Sursa: Date APL 

30 de localități au 
spații dotate p/u 

activități culturale 
1 +1 +1 +1 +1 +1 

Condiții 
materiale mai 
confortabile  / 

comode și 
dotare 

modernă 
pentru 

desfășurarea 
activităților 
culturale / 
artistice și 
sportive în 

minim 30% din 
localități 

2.2.1 Ofertă diversă 

și accesibilă de 

servicii pentru 

dezvoltarea tinerilor 

Numărul de filiale ale CT create și 
active 
Sursa: Raportul de activitate a CT 

1 CT la Ungheni  

3 filiale active 

(Măcărești, Cornești, 

Ungheni) 

3 filiale active 4 filiale active 4 filiale active 5 filiale active 6 filiale active 6 filiale active 
6 filiale active 
ale CT în raion 

Numărul de localități ale căror 
locuitori tineri beneficiază de 
serviciile CT / filialelor CT 
Sursa: Raportul de activitate a CT 

13 localități 

beneficiare  

(Ungheni, Cornești 

(inclusiv Romanovca), 

Măcărești (inclusiv 

Frăsinești), Cetireni,  

Zagarancea (inclusiv 

Elizavetovca, 

Semeni), Valea Mare 

(inclusiv Morenii 

Vechi, Buzduganii de 

Sus și Buzduganii de 

Jos) 

13 localități 

beneficiare 

17 localități 

beneficiare 

17 localități 

beneficiare 

19 localități 

beneficiare 

22 localități 

beneficiare 

22 localități 

beneficiare 

Minim 22 de 
localități ale 

căror locuitori 
tineri 

beneficiază de 
serviciile CT / 
filialelor CT 

Prioritatea 3. Integrarea perspectivei tinerilor în politicile locale 

3.1.1 Evaluarea și 

monitorizarea 

Numărul documentelor de politici 
locale evaluate prin prisma 
mecanismului de integrare a 

0 documente 
evaluate 

Minim 2 documente de politici evaluate prin 
prisma mecanismului de integrare a 

perspectivei tinerilor 

Minim 2 documente de politici evaluate prin 
prisma mecanismului de integrare a 

perspectivei tinerilor 

Minim 4 
documente de 

politici 
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REZULTATE PE 
TERMEN SCURT 

INDICATORI REFERINȚA 2021 ȚINTA 2023 ȚINTA 2024 ȚINTA 2025 ȚINTA 2026 ȚINTA 2027 ȚINTA 2028 ȚINTA FINALĂ 

consecventă a 

politicilor de tineret 

perspectivei tinerilor 
Sursa: Rapoartele APL ( Aparatul 
Președintelui de raional) 

evaluate prin 
prisma 

mecanismului 
de integrare a 
perspectivei 

tinerilor 

Numărul documentelor de politici 
locale monitorizate prin prisma 
mecanismului de integrare a 
perspectivei tinerilor  
Sursa: Rapoartele organizațiilor de 
tineret  

0 documente 
monitorizate 

Minim 1 document de politici monitorizat 
prin prisma mecanismului de integrare a 

perspectivei tinerilor 

Minim 2 documente de politici monitorizate 
prin prisma mecanismului de integrare a 

perspectivei tinerilor 

Minim 4 
documente de 

politici 
monitorizate 
prin prisma 

mecanismului 
de integrare a 
perspectivei 

tinerilor 

3.1.2 Mai multe 

autorități locale din 

raion integrează 

perspectiva tinerilor 

în politici, servicii și 

bugete 

Numărul autorităților care 
integrează  perspectiva tinerilor în 
documentelor de politici locale 
Sursa: Rapoartele APL ( Aparatul 
Președintelui de raional) 

n/a 
Minim 2 autorități integrează perspectiva 

tinerilor în politici, servicii și bugete 
Minim 3 autorități integrează perspectiva 

tinerilor în politici, servicii și bugete 

Minim 3 
autorități 

integrează 
perspectiva 
tinerilor în 

politici, servicii 
și bugete 

 

Cadrul logic al rezultatelor pe termen mediu 

REZULTATE PE 
TERMEN MEDIU 

INDICATORI REFERINȚA 2021 ȚINTA 2023 ȚINTA 2024 ȚINTA 2025 ȚINTA 2026 ȚINTA 2027 ȚINTA 2028 ȚINTA FINALĂ 

Prioritatea 1.1 Participare decizională și 1.2 Participare civică 

1.1 Factorii de decizie 

ascultă și țin cont de 

opinia tinerilor 

Ponderea APL care implică periodic 
structurile de tineret în procesul 

decizional 
Sursa: Date APL 

Nu au fost colectate 
date 

9% 18% 26% 35% 44% 50% 

50% din APL pun în 
examinare inițiative / 

demersuri ale 
tinerilor la ședințele 

locale/ 
Activități realizate de 

APL cu implicarea 
tinerilor 

1.2 Tot mai mulți 

tineri se implică activ 

în beneficiul 

Rata tinerilor asociați în structuri, 
grupuri de inițiativă locală etc; 
Sursa: Date APL I, APL II, ONG 
locale, GIL 

Numărul de membri 
ai GIL, ONG-uri (de 

concretizat); 
3% 5% 8% 10% 13% 15% 

minim 15% din tinerii 
din raion  asociați și 

implicați activ în 
structuri formale și 
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REZULTATE PE 
TERMEN MEDIU 

INDICATORI REFERINȚA 2021 ȚINTA 2023 ȚINTA 2024 ȚINTA 2025 ȚINTA 2026 ȚINTA 2027 ȚINTA 2028 ȚINTA FINALĂ 

comunității 

 

neformale 

Numărul de proiecte și inițiative 
civice realizate anual; 
Sursa: Date APL I, APL II, ONG 
locale, GIL 

Număr total 
necunoscut de 

inițiative, proiecte; 
15 inițiative civice 

locale implementate 
în 2021 prin 

Programul raional de 
Granturi (PLG); 

20  
(din care 
minim 15 
prin PLG) 

24 
(din care 
minim 18 
prin PLG) 

28 
(din care 
minim 21 
prin PLG) 

32 
(din care 
minim 24 
prin PLG) 

36 
(din care 
minim 27 
prin PLG) 

40 
(din care 
minim 30 
prin PLG) 

Anual 40 de inițiative 
civice realizate de și 

cu tineri la nivel local 

Prioritatea 2. Fortificarea serviciilor şi structurilor de tineret 

2.1 Mai mulți tineri 

activ implicați în 

activități culturale, 

artistice și sportive în 

toate  localitățile 

Ponderea tinerilor din raion 
implicați activ anual în activități 
culturale, artistice și sportive 
organizate în toate  localitățile din 
raion 
Sursa: Date Direcția cultură, Date 
instituții cu profil cultural 

20% 
(Casele de Cultura, 

biblioteci) 
22% 25% 30% 35% 40% 45% 

cel puțin 50% din 
tinerii din raion 

implicați activ anual 
în activități culturale, 

artistice și sportive 

2.2 Mai mulți tineri 

beneficiari de servicii 

non-formale de 

dezvoltare  

Numărul /ponderea tinerilor din 
raion beneficiari ai serviciilor 
oferite de CT și filialele CT 
Sursa: Rapoartele de activitate a 
CT 

5465 de beneficiari în 
anul 2019 (13%) 

15% 20% 

cel puțin 20% din 
tinerii din raion 

beneficiari de servicii 
de tineret 

Prioritatea 3. Integrarea perspectivei tinerilor în politicile locale 

3.1 Politicile locale 

integrează 

necesitățile tinerilor  

Numărul de documente de politici 
aprobate de APL 1 și APL 2 pe 
parcursul perioadei care 
integrează perspectiva tinerilor 
Sursa: Rapoartele de activitate ale 
APL I și APL II 

n/a 
Minim 3 politici aprobate de APL 1 și APL 2 

pe parcursul perioadei integrează 
perspectiva tinerilor 

Minim 3 politici aprobate de APL 1 și APL 2 
pe parcursul perioadei integrează 

perspectiva tinerilor 

Minim 6 politici 
aprobate de APL 1 și 
APL 2 pe parcursul 

perioadei integrează 
perspectiva tinerilor 
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                                                                                                                                                      Anexă la Strategia de dezvoltare a sectorului 

de tineret din raionul Ungheni 2023-2028 

 

PLANUL DE ACȚIUNI  
privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului de tineret din raionul Ungheni 2023-2028 

Prioritatea I. Participarea tinerilor 

Rezultat pe termen mediu 1.1. Factorii de decizie ascultă și țin cont de opinia tinerilor 

Rezultat pe termen scurt 1.1.1. Mai multe Consilii ale Elevilor și Consilii Locale ale Tinerilor funcționale și active 

Nr. 
d/o 

Acțiunile Sub-acțiunile Indicatorii de realizare Perioada Responsabilii Partenerii
6
 

Buget 
(mii lei) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Instruirea și coordonarea 

activității responsabililor de 
crearea și dezvoltarea 
Consiliilor Elevilor  

● Crearea unei baze de date unice a 
responsabililor de crearea și dezvoltarea 
CE în școli; 

● Evaluarea necesităților de instruire ale 
responsabililor; 

● Organizarea anuală a instruirii 
responsabililor și schimbul de experiență 
între responsabilii de creare și 
dezvoltare a CE;  

● Oferirea de suport metodologic și 
materiale necesare responsabililor de 
creare și dezvoltare CE;  

● Organizarea ședințelor anuale de 
coordonare și stabilire a obiectivelor.   

● Baza de date a responsabililor 
creată în 2023 și actualizată 
anual;  

● Necesitățile de instruire evaluate 
anual;  

● Ședințe anuale de coordonare 
organizate;  

● Instruire anuală organizată 
(reprezentanții a minimum 70% 
din instituțiile de învățământ 
preuniversitar din raion instruite).  

Anual  Direcția Educație 
Ungheni 

Rețeaua 
Națională a 
Consiliilor 

Elevilor (RNCE), 
CIR Pro Bono 

60,00 

2 Suport pentru dezvoltarea 
Consiliilor Elevilor din raion 

● Monitorizarea alegerilor membrilor CE la 
nivel de instituții de învățământ;  

● Facilitarea organizării alegerilor pentru 
Consiliul Raional al Elevilor;  

●      Suport metodologic către CE în 
dezvoltarea structurilor;  

● Raport anual privind activitatea CE în 
raion;  

● Organizarea ședințelor regulate de 
consultare; 

● Crearea unui mecanism de acoperire a 
costurilor de deplasare pentru membrii 

● Academia organizată anual, la 
începutul fiecărui an academic; 

● Minimum 50% din CE din 
instituțiile din raion participanți la 
Academie;  

● Regulament intern al CRE 
dezvoltat participativ și aprobat; 

● Minimum 3 ședințe de consultare 
anual între CRE și organele 
decizionale raionale în domeniul 
învățământului (Consiliul de 
Administrație, Consiliul 

Anual 
(Octombrie-
Noiembrie) 

Direcția Educație 
Ungheni 

Rețeaua 
Națională a 
Consiliilor 

Elevilor (RNCE), 
CIR Pro Bono 

20,00 

                                                           
6
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1 2 3 4 5 6 7 8 
CRE care participă în activități de 
reprezentare; 

● Semnarea acordurilor de parteneriat 
între CRE și Direcția Educație Ungheni. 

● Includerea unui reprezentant al 
Consiliului Raional al Elevilor în Consiliul 
Consultativ al Direcției Educație Ungheni 

Consultativ, Direcția Raională 
Educație);  

● Mecanismul elaborat și aprobat 
oficial. 

● Un reprezentant al CRE participă 
la toate ședințele Consiliului 
Consultativ al Direcției Educație 
Ungheni.  

3 Consolidarea parteneriatului 
între APL și CRT/CLT 

● Organizarea instruirilor anuale pentru 
responsabilii din APL I care lucrează cu 
tinerii; 

● Crearea CLT în toate APL I;  
● Organizarea forumului anual a tinerilor 

din Raionul Ungheni;  
● Dezvoltarea planului anual de activități a 

CRT;  
● Oferirea suportului metodologic și 

materiale CLT și APL I; 
● Organizarea anuală a meselor rotunde 

”Dialog constructiv între APL și CLT”;  
● Organizarea instruirilor anuale pentru 

membrii CLT în participare în procesul 
decizional și în bugete locale; 

● Organizarea anuală a consultării 
bugetului raional cu reprezentanții CRT 
și CLT.     

● Forum raional al Tinerilor 
organizat anual;  

● Instruiri pentru CLT organizate 
anual;  

● CLT în toate APL de nivel I;  
● Toți responsabilii de tineret din 

APL I instruiți în crearea și 
managementul CLT; 

● Acorduri încheiate între APL de 
niv. I și CLT-uri; 

● Consultarea anuală a bugetului 
raional cu tinerii.   

 
 

Anual  Direcția Educație 
Ungheni, Consiliul 
Raional al Tinerilor  

Centrul Raional 
de Tineret 
Ungheni, 
RNCLTM 

300,00 

4 Consolidarea capacităților  
membrilor Consiliului Raional 
al Tinerilor Ungheni și 
Consiliilor Locale ale Tinerilor 

● Campanie de creare a CLT-urilor în 
localitățile în care nu există astfel de 
structuri;  

● Școala de toamnă a tinerilor consilieri;  
● Organizarea anuală a instruirilor 

tematice  pentru membrii CLT 
(promovare, participare în procesul 
decizional, etc.); 

● Conferința raională a CLT-lor; 
● Promovarea bunelor practici de 

participare la procesul decizional; 
● Desfășurarea zilelor ușilor deschise în 

primării. 

● Adunări generale ale tinerilor 
desfășurate în localitățile unde 
nu-s CLT-uri; 

● Campanie de informare pe rețele 
de socializare cu privire la 
funcționarea și importanța CRT, 
CLT; 

● Circa 6 instruiri pentru CLT 
organizate anual; 

● Planuri de activitate a CLT 
elaborate; 

● Aproximativ 6 ședințe APL - CLT 
organizate anual;  

● Alocarea APL de nivel I a unui 
buget pentru activitatea CLT; 

 

Anual  Direcția Educație 
Ungheni, Consiliul 
Raional al Tinerilor  

Centrul Raional 
de Tineret 
Ungheni, 
RNCLTM 

250,00 

Rezultat pe termen mediu 1.2. Tot mai mulți tineri se implică activ în beneficiul comunității 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Rezultat pe termen scurt 1.2.1 Mai multe Grupuri de Inițiativă Locală și ONG-uri de tineret funcționale și active 

5 Cartografierea și evaluarea 
serviciilor de tineret 

● Elaborarea listei prestatorilor de servicii 
de tineret și a gamei de servicii a 
acestora;  

● Actualizarea Hărții Google Maps cu 
serviciile prestate tinerilor din raion, de 
către instituții, GIL-uri, ONG-le, cămine 
culturale, biblioteci etc. 

● Elaborarea listei de servicii necesare;  
● Realizarea analizei anuale privind 

numărul tinerilor beneficiari de servicii și 
rata de satisfacție a tinerilor față de 
serviciile existente.  

● Pașaportul tinerilor (evidența 
tinerilor în raion, pe categorii de 
vârstă, mediu de reședință, studii, 
statut ocupațional, stare civilă 
etc.) 

● Raport privind numărul 
beneficiarilor și rata de satisfacție 
a tinerilor realizat; 

● Hartă interactivă a serviciilor 
funcțională.    

Anual 
(Ianuarie, 
februarie) 

Centrul Raional de 
Tineret Ungheni, 

Consiliul Raional al 
Tinerilor (CRT) 

Ungheni 

CIR Pro Bono       

6 Informarea tinerilor cu 
privire la instituţiile 
prestatoare de servicii 
adresate tinerilor şi 
promovarea unei imagini 
pozitive ale acestora 

● Realizarea Buletinelor electronice 

privind serviciile existente și 
oportunitățile de tineret; 

● Târgul ONG-lor și GIL-lor de tineret din 
raion; 

● Ziua Ușilor Deschise în instituțiile din 
raion.  

● Cel puțin 20 evenimente offline 
organizate privind activitățile și 
serviciile  de tineret; 

● 500 participanți ai târgului ONG și 
GIL.   

Anual  Centrul Raional de 
Tineret Ungheni, 
Consiliul Raional 
Ungheni, Direcția 
Educație Ungheni, 

Inspectoratul Raional 
de Poliție Ungheni, 
Direcția Ocuparea 
Forței de Muncă 
Ungheni, Școala 

Raională Sportivă 
Ungheni, CRAPE ș.a;  

Consiliul 
Raional al 

Tinerilor (CRT) 
Ungheni 

400,0 

7 Organizarea campaniilor de 
informare și sensibilizare cu 
scopul de a spori gradul de 
participare a tinerilor la viața 
comunitară și de comunicare 
privind importanța participării 
tinerilor la vot 

● Organizarea anuală a campaniei de 
informare ”Votul tău – o șansă la o 
viață decentă”; 

● Desfășurarea Săptămânii Raionale a 
Voluntariatului (SRV); 

● Gala Tinerilor Activi din raionul 
Ungheni. 

● Minim 5 activități desfășurate 
anual (minim 5000 beneficiari); 

● 10 000 informați online anual.  

Anual  Centrul Raional de 
Tineret Ungheni, 

Consiliul Raional al 
Tinerilor (CRT) 

Ungheni 

 250,0 

8 Organizarea şi susţinerea 
Programului raional de 
Granturi pentru organizațiile 
de tineret și grupurile de 
inițiativă locale de tineret din 
Ungheni 

● Lansarea anuală a programului raional 
de granturi de tineret;  

● Realizarea anuală a 2 instruiri privind 
scrierea și managementul proiectelor;  

● Realizarea a minim 3 sesiuni de 
informare privind programul anual de 

● 40 granturi oferite anual; 
● 50 persoane instruite anual în 

scriere și managementul      
proiectelor; 

● Istorii de succes realizate și 
diseminate pe rețele de 

Anual  Centrul Raional de 
Tineret Ungheni, 
Direcția Educație 

Ungheni 

Consiliul 
Raional al 

Tinerilor (CRT) 
Ungheni 

3600,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

granturi; 
● Sufrageria bunelor practici de tineret; 
● Realizarea a minim 10 istorii de succes 

privind grantiștii programului;  
● Realizarea raportului anual privind 

programul de granturi.   

socializare;      
● Evenimente de împărtășire a 

practicilor de tineret, reușitelor 
civice organizate anual;     Raport 
anual privind implementarea 
Programului de grant. 

Prioritatea II: Fortificarea serviciilor şi structurilor de tineret 

Rezultat pe termen mediu 2.1. Mai mulți tineri activ implicați în activități culturale, artistice și sportive în toate localitățile 

Rezultatul pe termen scurt 2.1.1. Ofertă diversă de activități culturale artistice și sportive pentru implicarea tinerilor 

9 Realizarea activităților 
interactive, de susținere, 
cultural-artistice și sportive  

● Dezvoltarea anuală a planului comun de 
activități cultural-artistice și sportive 
pentru implicarea tinerilor cu 
participarea tuturor subdiviziunilor 
Consiliului Raional;  

● Organizarea anuală a “Lunii Tineretului 
în raionul Ungheni”;  

● Organizarea activităților cu ocazia “Zilei 
Internaționale a Tineretului”; 

● Maratonul bicicliștilor ”Descoperă 
Ungheniul!” - traseu inter rural; 

● Concurs de talente: Tinerii ungheneni au 
talent!; 

● Organizarea Festivalului de teatru 
educațional;  

● Programul Cinematica pentru TINE-ri - 
vizionarea de filme motivaționale; 

● Festival raional ”Armoniile tinereții”; 
● Desfășurarea concursurilor muzicale 

literare; 
● Organizarea Festivalurilor folclorice, de 

promovare a obiceiurilor, de satiră și 
umor, de dans; 

● Programul de jocuri de socializare și RV. 

● Plan comun de activități culturale, 
artistice și sportive pentru 
implicarea tinerilor elaborat și 
implementat; 

● Minim 20 activități interactive, 
cultural-artistice și sportive 
realizate anual;  

● Minim 10.000 tineri beneficiari 
anual; 

Anual  Direcția Educație 
Ungheni, Secția 

Cultură și Turism 
Ungheni, Centrul 

Raional de Creație 
Ungheni, Centrul 

Raional de Tineret 
Ungheni, Școala 
raională sportivă 
Ungheni, Școala 
tânărului turist 

Consiliul 
Raional al 

Tinerilor (CRT) 
Ungheni 

800,00 

10 Desfășurarea acțiunilor 
comunitare și de binefacere/ 
caritate în localități 

● Realizarea programului ”Uniți prin fapte 
bune”; 

● Campania raională de mobilizare ”Hai, 
Ungheni la curățenie!”; 

 

● 20 de evenimente caritabile 
organizate anual;  

● 20 activități comunitare realizate 
anual; 

● 1000 tineri implicați   

Anual  Centrul Raional de 
Tineret Ungheni 

Consiliul 
Raional al 

Tinerilor (CRT) 
Ungheni, 

echipele mobile 
de asistență 

socială 

150,00 

11 Program de finanțare a 

inițiativelor creative, culturale, 

● Elaborarea regulamentului de finanțare 
a inițiativelor culturale, artistice și 

● 10 inițiative susținute anual;  
● 5000 tineri implicați;  

Anual Consiliul raional 
Ungheni, Secția 

Centrul Raional 
de Tineret 

300,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
artistice și sportive a tinerilor 
din raionul Ungheni 

sportive a tinerilor din raionul Ungheni;  
● Organizarea sesiunilor de informare cu 

privire la program;  
● Oferirea suportului financiar și 

metodologic pentru implementarea 
inițiativelor;  

● Promovarea istoriilor de succes.  

● 5 istorii de succes identificate și 
promovate.   

Cultură și Turism Ungheni, 
Consiliul 

Raional al 
Tinerilor (CRT) 

Ungheni 

Rezultatul pe termen scurt 2.1.2. Infrastructură socială, culturală și de sport  sigură     și accesibilă pentru tineri în localitățile rurale  

12 Adaptarea  Căminelor 

Culturale / Caselor de Cultură 

și Școlii raionale sportive 

pentru a deveni prestatori de 

servicii de tineret      

● Dezvoltarea unui program raional de 
dotare și amenajarea spațiilor culturale 
pentru a presta servicii de tineret; 

● Aprobarea regulamentului de selecție;   
● Formarea comisiei de selecție; 
● Selectarea instituțiilor care vor face 

parte din program;  
● Instruirea personalului instituțiilor 

implicate în program;   
● Amenajarea spațiilor și dotarea cu 

echipament necesar în localitățile 
selectate și promovarea rezultatelor; 

● Construirea unui stadion 
multifuncțional pentru practicarea 
sportului, în cadrul Școlii raionale 
sportive Ungheni; 

● Formarea continuă a competențelor 
profesionale a lucrătorilor din sfera 
cultură; 

● 5 instituții selectate în program;  

● 20 lucrători culturali instruiți în 

lucrul de tineret;  

● 5 instituții adaptate și dotate 

pentru a presta servicii de tineret 

în zonele rurale. ; 

● 3000 de tineri beneficiari de 

servicii de tineret.  

● 35 manageri ai instituțiilor de 

cultură din raion  instruiți în 

cadrul seminarelor raionale 

2025 Consiliul raional 
Ungheni, 

Secția Cultură și 
Turism Ungheni 

Centrul Raional 
de Tineret 
Ungheni 

500,0 

13 Reabilitarea spațiului de 
agrement din incinta Centrului 
Educațional Ungheni 

● Reamenajarea foișorului din incinta 
Centrului Educațional Ungheni; 

● Construirea unui sistem de canalizare 
pentru Centrul Raional de Tineret 
Ungheni; 

● Reparații curente a spațiilor de interior 
a CT Ungheni; 

● Reabilitarea pavajului din curtea 
Centrului Educațional Ungheni, vis-a-vis 
de CT Ungheni;  

 

● Spațiu de agrement din incinta 
Centrului Educațional Ungheni 
funcțional și sigur, destinat 
activităților de tineret, cultural-
artistice și sportive; 

● Centrul de tineret dotat și echipat 
pentru a putea presta servicii 
calitative;  

● Spațiul amenajat al foișorului din 
curtea Centrului Educațional 
Ungheni; 

● Sistem de canalizare funcțional și 
adaptat necesităților de 
funcționare a CT Ungheni.   

2024 Consiliul raional 
Ungheni, Direcția 
Educație Ungheni, 

Centrul Educațional 
Ungheni 

Centrul Raional 
de Tineret 
Ungheni 

500,00 

Rezultatul pe termen mediu 2.2. Mai mulți tineri beneficiari de servicii non-formale de dezvoltare  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Rezultatul pe termen scurt 2.2.1. Oferta diversă și accesibilă de servicii pentru dezvoltarea tinerilor 

14 Crearea filialelor CT Ungheni 
în localitățile rurale 

● Lansarea programului raional de 
dezvoltare a centrelor de tineret; 

● Asigurarea condițiilor accesibile și 
tinerilor cu necesități speciale la 
activitățile de tineret; 

● Organizarea consultărilor cu APL I și 
semnarea acordurilor; 

● Dezvoltarea gamei minime de servicii 
în centrele de tineret;  

● Promovarea serviciilor filialelor în 
rândul tinerilor;  

● Dezvoltarea profesională continuă a 
personalului (lucrătorilor de tineret).   

● 5 filiale ale CT create și active; 
● 1 Program de dezvoltare a 

Centrelor de tineret din raion 
elaborat; 

● 3000 tineri beneficiază anual de 

serviciile filialelor; 

● 10 lucrători de tineret instruiți.   

2025 Consiliul raional 
Ungheni, Direcția 
Educație, Centrul 

Raional de Tineret 
Ungheni, MEC 

Primăriile din 
localitățile 
selectate 

500,00 

15 Desfășurarea activităților de 
dezvoltare a competențelor 
tinerilor și diversificarea 
cluburilor pe interese 

● Livrarea     a 10 servicii/programe de 
tineret în cadrul Centrului Raional de 
Tineret Ungheni și în filiale; 

● Realizarea raportului anual de evaluare 
a satisfacției tinerilor față de serviciile 
prestate și accesibilitatea serviciilor; 

● Implementarea programelor:  

 Academia de educație financiară;  

 Clubul de dezbateri & discurs public 
”Aleg.Decid. Susțin”; 

 Curs de autoapărare pentru tineri.  

 Concurs de proiecte de cercetare 
”Tânărul cercetător”, Clubul 
”Atelierul aromelor”, cluburi de 
știință; 

 „Women’s Digital Center” curs 
inițiere în antreprenoriat și 
promovare online; 

 Evenimente de informare cu privire 
la antreprenoriatul în rândul 
generației tinere pentru sprijinirea 
integrării socio-economice 
(programele lansate de MEC, 
ODIMM etc.); 

 Organizarea si desfasurarea 
flashmoburilor cu implicarea 
tinerilor si a altor actori, cu 
tematica ,, violența pe baza de 
gen,stop alcool/droguri, ziua 

● 10 servicii/programe lansate și 
funcționale în CT Ungheni și 
filiale;  

● 10 000 tineri beneficiază anual de 
serviciile centrului și a filialelor; 

● Raport anual de evaluare a 
satisfacției tinerilor față de 
serviciile prestate; 

 
 
 

2025 Centrul Raional de 
Tineret Ungheni 

Centrul Raional 
de Resurse 

pentru Educația 
Incluzivă, Club 
IDEEA Debate, 
Centrul Raional 
de Asistență și 
Performanță 
Educațională, 

Biroul de 
probațiune 
Ungheni, 
Asociaţia 

Obştească 
FĂCLIA, Școala 

Raională 
Sportivă 
Ungheni 

100,00 
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faptelor bune 

 Club de dezbateri. 

16 Lansarea și dezvoltarea 
programului de orientare 
vocațională și ghidarea 
tinerilor în carieră 

● Elaborarea metodologiei de prestare a 
serviciilor de orientare vocațională și 
ghidare în carieră a tinerilor;  

● Elaborarea planului de activități pentru 
beneficiarii serviciului;  

● Realizarea activităților de promovare a 
Serviciului de Orientare și Ghidare în 
Carieră, inclusiv:  

● Tabăra de vară cu sejur de zi ”AVANTI - 
ghidarea în carieră a tinerilor”; 

● La un ceai cu un antreprenor; 
● Ciclul de ateliere ”Munca sezonieră 

pentru adolescenți și tineri”; 
● Platforma Online de ghidare în carieră 

Time4skills pentru tinerii NEET;   
● Campanie de conștientizare privind 

Munca Decentă și viață Decentă. 

● Metodologie și plan de 
implementare a 
serviciului/programului de 
ghidare și orientare în carieră 
elaborat și aprobat;  

● 1000 tineri beneficiari ai 
programului de ghidare și 
orientare în carieră;  

● 5000 tineri informați anual 
despre serviciul de ghidare și 
orientare în carieră.  

  

Anual  Centrul Raional de 
Tineret Ungheni 

Direcția 
Ocuparea 
Forței de 
Muncă 

Ungheni, AO 
Centrul pentru 

Dezvoltare 
Personală 

170,00 

17 Dezvoltarea și lansarea 

programelor privind drepturile 

omului, legislația RM     

● Elaborarea metodologiei de prestare a 
programului: drepturile omului și 
dezvoltarea gândirii critice la tineri;  

● Elaborarea planului de activități pentru 
beneficiarii programului     ;  

● Realizarea activităților de promovare a 
programului     , inclusiv: 

● Ciclul de ateliere ”Drepturile omului pe 
înțelesul tinerilor”, ”Munca sezonieră a 
tinerilor”, etc.      

● Organizarea și desfășurarea întrunirilor 
cu scopul familiarizării cu legislația RM, 
consecințele comiterii infracțiunilor; 

●            

● Metodologie și plan de 
implementare a serviciului 
Drepturile Omului și Dezvoltarea 
Gândirii Critice la Tineri;  

● 1000 tineri beneficiari ai 
serviciului Drepturile Omului și 
Dezvoltarea Gândirii Critice la 
Tineri;  

● 5000 tineri informați anual 
despre serviciul Drepturile 
Omului și Dezvoltarea Gândirii 
Critice la Tineri.  

Anual  Centrul Raional de 
Tineret Ungheni 

Consiliul 
Raional al 
Tinerilor 

Ungheni, Biroul 
de probațiune 

Ungheni 

60,00 

Rezultatul pe termen mediu 3.1. Politicile locale integrează necesitățile tinerilor 

Rezultatul pe termen scurt 3.1.1. Evaluarea și monitorizarea consecventă a politicilor de tineret 

18 Raportarea anuală privind 
implementarea Planului local 
de acțiuni al Strategiei de 
Tineret 

● Ședințe semestriale ale Grupului de 
lucru privind implementarea Planului de 
acțiuni a Strategiei;  

● Elaborarea planului anual de 
implementare a strategiei;  

● Organizarea unei consultări publice cu 
tinerii privind implementarea Strategiei 
de Tineret (anual);  

● Raportul anual privind 
implementarea Planului de acțiuni 
al Strategiei publicat de APL și 
Centrul de Tineret 

Semestrial Direcția Educație 
Ungheni, Centrul 

Raional de Tineret 
Ungheni 

 - 
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● Publicarea anuală a raportului de 

implementare a strategiei de tineret  

19 Realizarea Pașaportului 
tinerilor din raion 

● Elaborarea listei de indicatori ce 
necesită a fi colectați, inclusiv indicatorii 
din strategie;  

● Colectarea informațiilor din sursele 
administrative locale și naționale;  

● Identificarea tipologiei tinerilor (mediu, 
gen, vârstă, stare civilă etc.) din raion;  

● Elaborarea unui scurt raport și 
publicarea acestuia.  

● Prezentarea informației (raportului 
elaborat) tuturor prestatorilor de servicii 
de tineret și instituții interesate.  

● raport prezentat public despre 
tinerii din raion 

Anual Centrul Raional de 
Tineret Ungheni 

Direcția 
Statistică 
Ungheni 

- 

20 Consultarea tinerilor cu privire 
la necesități și provocări 

● Sondaj raional cu privire la necesitățile 
tinerilor; 

● Forumul și post-forumul raional al 
tinerilor; 

● Organizarea ședințelor trimestriale a 
APL cu reprezentanții Consiliului Raional 
a Tinerilor și discutarea documentelor 
de politici publice de pe agenda APL;  

● Susținerea metodologică și financiară a 
CRT Ungheni pentru a dezvolta și 
implementa un plan complex de 
activități de implicare a tinerilor în 
procesul decizional. 

● Rezoluția forumului, cu 
recomandări de dezvoltare a 
programelor de tineret; 

● CRT Ungheni implementează anual 
un plan de activități finanțat de 
APL de nivelul II; 

● Sondaj privind necesitățile tinerilor 
realizat și prezentat;  

● Propuneri concrete de programe și 
activități; 

 

Anual 
(August) 

Consiliul Raional al 
Tinerilor (CRT) 

Ungheni 

Centrul Raional 
de Tineret 
Ungheni,  
Rețeaua 

Națională a 
Consiliilor 
Locale din 
Moldova 

 

300,00 

Rezultatul pe termen scurt 3.1.2. Mai multe autorități locale din raion integrează perspectiva tinerilor în politici, servicii și bugete 

21 Integrarea perspectivei 
tinerilor în documentele de 
politici locale 
 

● Consultări publice anuale pe marginea 
proiectului raional de buget cu tinerii;  

● Crearea Comisiei de co-management pe 
monitorizarea Strategiei raionale de 
propriu-zise de tineret; 

● Masă rotundă organizată anual de CRT 
Ungheni și Consiliul Raional Ungheni cu 
participarea APL nivel I și CLT privind 
dezvoltarea participativă a bugetelor 
locale;  

● CLT instruite anual privind elaborarea 
bugetelor locale și rolul tinerilor în acest 
proces.  

 

● Proiectul raional de buget 
consultat cu tinerii;  

● 10 APL de nivel I și 10 CLT participă 
la masa rotundă anual;  

● 20 CLT instruite anual cu privire la 
procesul bugetar și rolul tinerilor;  

● minim 20 APL nivel I stabilesc 
cheltuieli de tineret în bugetele 
locale.  

● 50 tineri instruiți în dezvoltarea 
politicilor publice locale și rolul 
tinerilor. 

Anual 
(octombrie) 

Direcția Educație 
Ungheni (specialistul 

de tineret) 

Centrul Raional 
de Tineret 
Ungheni, 
Consiliul 

Raional al 
Tinerilor (CRT) 

Ungheni, 
Rețeaua 

Națională a 
Consiliilor 
Locale din 
Moldova 

320,00 
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22 Suportul APL în consolidarea 

capacității organizaționale a 
CLT 

● Instruirea APL în elaborarea 
documentelor de politici locale care 
răspund necesităților tinerilor;  

● Suport metodologic pentru CLT în 
evaluarea politicilor publice emergente 
și implicarea tinerilor în procesul de 
elaborare și aprobare; 

● Instruirea CLT privind politicile locale și 
rolul tinerilor în elaborarea acestora.    

● 10 APL nivel I instruite în 
elaborarea politicilor de tineret;  

● 20 CLT instruite în politici publice 
și participarea tinerilor;  

● 100 tineri instruiți în participare în 
procesul decizional și politici 
publice locale.   

Anual Direcția Educație 
Ungheni (specialistul 

de tineret) 

Centrul Raional 
de Tineret 
Ungheni, 
Consiliul 

Raional al 
Tinerilor (CRT) 

Ungheni, 
Rețeaua 

Națională a 
Consiliilor 
Locale din 
Moldova  

120,00 

 


