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OBIECTIVELE STRATEGICE NAȚIONALE ȘI RAIONALE 

În corelație cu implementarea Programului de Dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru anii 2017-2022 al Ministerului 
Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, la implementarea Planului de Activități în domeniul Tineret din cadrul 
raionului Soroca pentru anul 2020 sunt luate ca bază următoarele angajamente din obiectivele naționale1: 

SCOP: Tineri integrați și implicați în toate aspectele vieții. 

OBIECTIVE: 

 Tineri implicați în procesul de luare a deciziilor la nivel local de către cel puțin 30% din autoritățile 
administrației publice locale de nivelul întâi. 

 Sporirea, până la finele anului 2020, cu cel puțin 60% a nivelului de activism civic al tinerilor din Republica 
Moldova, inclusiv în rândul tinerilor cu oportunități reduse. 

 Consolidarea, până în anul 2020, a consiliilor locale ale tinerilor prin sporirea cu 30% a numărului tinerilor 
implicați și cu cel puțin 80% a reprezentării teritoriale. 

 Asigurarea calității și eficienței serviciilor oferite tinerilor, astfel încât, până la finele 2020, acestea să fie 
accesibile pentru cel puțin 90% din tineri din minim 60 % din localitățile unității teritorial administrative. 

 Dezvoltarea serviciilor outreach astfel încât, până la finele anului 2020, acestea să reprezinte cel puțin 45% 
din oferta totală de servicii. 

În baza angajamentelor din cadrul Acordului de cooperare dintre Consiliul Raional Soroca și Centrul de Resurse pentru 
Tineret DACIA, inclusiv în baza angajamentelor din cadrul Acordului de Parteneriat dintre Consiliul Raional Soroca și 
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Planul de Activități în domeniul Tineret din cadrul raionului 
Soroca este elaborat având la bază următoarelor obiective. 

SCOPUL PLANULUI DE ACTIVITĂȚI LA NIVEL RAIONAL: 

Tineri din raionul Soroca integrați și implicați în toate aspectele vieții. 

OBIECTIVELE RAIONALE CORELATE CU PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A CENTRELOR DE TINERET PENTRU 
ANII 2017-2022 AL MINISTERULUI EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA: 

 Tineri implicați în procesul de luare a deciziilor la nivel local de către cel puțin 20% din autoritățile administrației publice 
locale de nivelul întâi a raionului Soroca; 

 Sporirea, până la finele anului 2021, cu cel puțin 30% a nivelului de activism civic al tinerilor din raionul Soroca, inclusiv 
în rândul tinerilor cu oportunități reduse; 

 Consolidarea, până în anul 2021, a consiliilor locale ale tinerilor prin sporirea cu 20% a numărului tinerilor implicați și 
cu cel puțin 40% a reprezentării teritoriale; 

 Asigurarea calității și eficienței serviciilor oferite tinerilor, astfel încât, până la finele 2021, acestea să fie accesibile 
pentru cel puțin 30% din tineri din minim 20 % din localitățile unității teritorial administrative a raionului Soroca; 

 Dezvoltarea serviciilor outreach astfel încât, până la finele anului 2021, acestea să reprezinte cel puțin 5% din oferta 
totală de servicii din raionul Soroca. 

OBIECTIVELE SPECIFICE: 

 Până la finele anului 2020 în cadrul Serviciului de Participare a Tinerilor din cadrul Centrului de Resurse pentru Tineret 
DACIA, va fi consolidată noua componență a Consiliului Raional al Tinerilor, care va fi reprezentativ la nivel raional și 
va avea o implicare activă în procesul decizional în raport cu actul de guvernare a Consiliului Raional Soroca, în mod 
special pe toate subiectele ce vizează în mod direct sau indirect tinerii din raionul Soroca. 

 Până la finele anului 2020 vor fi consolidate și funcționale 3 filiale a Centrului de Resurse pentru Tineret în localitățile 
Rublenița, Vărăncău și Căinarii Vechi, care vor oferi oportunități ce include paleta de servicii la nivel rural din cadrul 
Planului de Activități în domeniul Tineret din cadrul raionului Soroca. 

 Până la finele anului 2020 va fi consolidat Programul Raional de Granturi ”Fondul pentru Tineri Soroca”, care va 
valorifica eficient suportul oferit din partea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Fundației 

                                                           
1 Vezi politicile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova pe http://www.mecc.gov.md. 

http://www.mecc.gov.md/
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Est-Europene, Consiliului Raional Soroca, inclusiv a resurselor colectate de grupul de gestiune a Fondului pentru Tineri 
Soroca, unde vor fi susținute financiare minim 30 de proiecte comunitare ale grupurilor de inițiativă a tinerilor din 
localitățile raionului Soroca din fondul comun ce va constitui minim 300 mii lei. 

 Până la finele anului 2020 va fi menținută paleta de servicii prietenoase tinerilor a Centrului de Resurse pentru Tineret 
DACIA, care va include Serviciul de Informare și Documentare a Tinerilor, Serviciul de Participare a Tinerilor și Serviciul 
de Voluntariat susținute exclusiv cu suportul Consiliului Raional Soroca. 

 Până la finele anului 2020 vor fi consolidate Consiliile Locale ale Tinerilor din mun. Soroca, comunele Rublenița, 
Vărăncău și Căinarii Vechi în cadrul Proiectului ”Amplificarea implicării tinerilor în procesul decizional”, implementat de 
Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA cu suportul Fundației Est-Europene din Moldova. 
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DESCRIEREA SUCCINTĂ A PLANULUI DE ACTIVITĂȚI 

Planul de activități în domeniul tineret din cadrul raionului Soroca este elaborat de către Centrul de Resurse pentru Tineret 

DACIA din perspectiva paletei de servicii și a activităților la nivelul comunităților din raion, care reprezintă cele mai stringente 

necesități ale tinerilor. Setul de măsuri planificate pentru anul 2020, cuprind într-o măsură mai largă domeniile din cadrul 

sectorului de tineret și vin să consolideze oportunitățile pentru accesarea tinerilor din localitățile rurale a serviciile planificate, 

dezvoltând în acest sens 3 filiale în comunitățile cu o concentrație numerică mai mare a tinerilor. 

În procesul elaborării planul de activități în domeniul tineret din cadrul raionului Soroca sa ținut cont de prevederile din 

următoarele documente: 

 Decizia Consiliului Raional Soroca Nr. 18/09 din 10 august 2017 ”Cu privire la acordurile de parteneriat privind 
dezvoltarea centrelor de tineret in raionul Soroca”; 

 Acordul de colaborare ”Cu privire la stabilirea parteneriatului pentru implementarea, politicilor de tineret la nivel local, 
regional și național” Nr. 06 din 13 septembrie 2017, dintre Consiliul Raional Soroca și Centrul de Resurse pentru 
Tineret DACIA; 

 Acordul de parteneriat ”Privind dezvoltarea centrelor de tineret în raionul Soroca” din 14 noiembrie 2017, dintre 
Consiliul Raional Soroca și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova; 

 Legea Nr. 215 din 29.07.2016 "Cu privire la tineret". 

Aceste prevederi, servesc temei juridic pentru Consiliul Raional Soroca, de a planifica și a aloca resursele financiare 
necesare pentru implementarea Planului de activități în domeniul tineret pentru anul 2020 prin intermediul Centrului de 
Resurse pentru Tineret DACIA. 

Planul de activități în domeniul tineret pentru anul 2020 este elaborat în strictă concordanță cu angajamentele asumate de 
Consiliul Raional Soroca față de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM, care urmează a fi realizate din acest an 
pentru a beneficia de suportul oferit din cadrul Programului de dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru anii 2017-2022 și a 
Programului National de asistență pentru consolidarea și dezvoltarea Consiliilor Raionale/Municipale ale Tinerilor. În 
contextul acestui suport se planifică valorificarea a sumei de 100000 lei pentru Programul Raional de Granturi ”Fondul pentru 
Tineri Soroca”, inclusiv consolidarea a 3 filiale. În total contribuția Consiliului Raional Soroca pentru implementarea Planul 
de activități în domeniul tineret pentru anul 2020 constituie 1,001.581 lei. 

Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA în baza strategiei interne de colectarea de fonduri a elaborat și obținut finanțări 
suplimentare pentru următoarele proiecte ce vor fi implementate în 2020: 
1. Proiectul ”Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional”, cu suport financiar oferit de către Fundația 

Soros-Moldova; 
2. Proiectul ”Amplificarea implicării tinerilor în procesul decizional”, cu suport financiar oferit de către Fundația Est-

Europeană din Moldova; 
3. Proiectul ”Facilitarea participării civice în procesul decizional”, cu suport financiar oferit de către Fundația Est-

Europeană din Moldova. 
4. Proiectul ”Fondul pentru Tineri Soroca”, cu suport financiar oferit de către Fundația Est-Europeană din Moldova; 
5. Proiectul ”Pro-Dem”, cu suportul financiar oferit de către Fundației „Reprezentanța Fundației Konrad Adenauer în 

Republica Moldova”. 

Paleta de servicii și programe din cadrul Planul de activități în domeniul tineret din cadrul raionului Soroca este constitut din: 
1. Serviciul de participarea tinerilor 
2. Serviciul de documentare și informare a tinerilor 
3. Serviciul de voluntariat 
4. Serviciul de Animarea Timpului Liber al Tinerilor / Dezvoltarea și promovarea activității de tineret 
5. Programul raional de granturi ”Fondul pentru Tineri Soroca” 

Structura de personal care va fi implicată în realizarea Planul de activități în domeniul tineret din cadrul raionului Soroca va 
fi constituită din 17 angajați dintre care, 12 angajați vor fi salarizați din cadrul contribuției Consiliului Raional Soroca, inclusiv 
5 angajați vor fi salarizați din cadrul contribuției donatorilor externi. Durata planului este de 12 luni, perioada anului 2020.  
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I. SERVICIUL DE PARTICIPARE A TINERILOR 
Misiunea serviciului: Serviciul de participare, este un serviciu prietenos tinerilor cu caracter public, oferit gratuit 
beneficiarilor de către Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, cu scopul de a oferi mai multe oportunități 
tinerilor în procesul decizional la nivelul autorităților publice locale și instituțiile de învățământ din raionul Soroca. 

Beneficiari: Persoane tinere cu vârsta cuprinsă între 12-25 ani din comunitățile raionului Soroca. 

ACTIVITĂȚI: 

Planul de activități în baza acordului dintre Consiliului Raional Soroca și CRT DACIA 
1. 1 activități pentru analiza subiectelor de interes raional al tinerilor; 
2. 4 ședințe de lucru a Consiliului Raional al Tinerilor din raionul Soroca; 
3. 1 Forum Raional a Tinerilor. 

Proiectul ”Amplificarea implicării tinerilor în procesul decizional” (Fundația Est-Europeană) 
1. 4 ședințe de lucru a 5 CLT din Soroca, Rublenița, Vărăncău și Căinarii Vechi; 
2. 4 dezbateri a proiectelor de decizii cu participarea tinerilor și a autorităților publice a 5 CLT din Soroca, Rublenița, 

Vărăncău și Căinarii Vechi; 
3. 5 inițiative ale tinerilor realizate de Consiliile de Tineret în parteneriat și cu suportul autorităților publice locale; 
4. Conferința finală de evaluare și promovare a rezultatelor obținute în cadrul proiectului. 

II. SERVICIUL DE INFORMARE ȘI DOCUMENTARE A TINERILOR 

Misiunea serviciului: Serviciul de informare și documentare a tinerilor, este un serviciu prietenos tinerilor cu 
caracter public, oferit gratuit beneficiarilor de către Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, cu scopul de a oferi 
mai multe oportunități de dezvoltare personală și profesională a tinerilor. 

BENEFICIARI: Persoane tinere cu vârsta cuprinsă între 12-30 ani din comunitățile raionului Soroca. 

ACTIVITĂȚI: 

Planul de activități în baza acordului dintre Consiliului Raional Soroca și CRT DACIA 
1. Servicii de acces la informații din rețeaua internet în cadrul a 3 filiale ai CRT DACIA: Rublenița, Vărăncău și Căinarii 

Vechi; 
2. 50 de Sesiuni de informare și documentare a tinerilor; 
3. Promovarea activităților de tineret și cu implicarea tinerilor din raionalul Soroca prin intermediul Social media (200 

de articole, reportaje, etc.); 
4. Asistență consultativă și de consiliere pentru tineri; 
5. Promovarea în rândul tinerilor din mediul online a informațiilor despre diverse oportunități pe pagina web și contul 

de Facebook al CRT DACIA http://www.youthsoroca.md și https://www.facebook.com/CRTDACIA. 

III. SERVICIUL DE VOLUNTARIAT 

Misiunea serviciului: Serviciul de voluntariat, este un serviciu prietenos tinerilor cu caracter public, oferit gratuit 
beneficiarilor de către Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, cu scopul de a promova și facilita participarea 
tinerilor în spiritul solidarității civice la activitatea de voluntariat. 

BENEFICIARI: Persoane tinere cu vârsta cuprinsă între 14-30 ani din comunitățile raionului Soroca. 

ACTIVITĂȚI: 

Planul de activități în baza acordului dintre Consiliului Raional Soroca și CRT DACIA 
1. Actualizarea documentelor din cadrul Serviciului de Voluntariat pentru anul 2020; 

 Regulamentul Serviciului de Voluntariat; 
 Formularul de înscriere; 
 Scrisoarea de motivație; 
 Registru de evidență a activității din cadrul Planului de Activitate pentru anul 2020; 
 Registrul participării voluntarului la ședințele din cadrul ”Clubului Voluntarului”; 
 Contractul de voluntariat (14-15 ani) / Contract de voluntariat (16-30 ani). 

2. Activități de promovare a Serviciului de Voluntariat în rândul tinerilor; 
3. Recrutarea și orientarea tinerilor în calitate de voluntari; 
4. Trening de instruire a tinerilor încadrați în serviciul de voluntariat; 
5. Acțiuni de masă cu implicarea tinerilor voluntari; 
6. Săptămâna Națională a Voluntariatului. 

http://www.youthsoroca.md/
https://www.facebook.com/CRTDACIA
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IV. SERVICIUL DE ANIMAREA TIMPULUI LIBER A TINERILOR / DEZVOLTAREA ȘI 
PROMOVAREA ACTIVITĂȚII DE TINERET 
Misiunea serviciului: Serviciul de animarea timpului liber a tinerilor, este un serviciu prietenos tinerilor cu 
caracter public, oferit gratuit beneficiarilor de către Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, cu scopul de a oferi 
mai multe oportunități tinerilor pentru petrecerea în siguranță a timpului liber. 

BENEFICIARI: Persoane tinere cu vârsta cuprinsă între 12-25 ani din comunitățile raionului Soroca. 

ACTIVITĂȚI: 

Planul de activități în baza acordului dintre Consiliului Raional Soroca și CRT DACIA 
1. Concursul raional umoristic intelectual TVC; 
2. Concursul raional Mister Soroca 2020; 
3. Concurs municipal Miss Soroca 2020; 
4. Concert dedicat Zilei Naționale a Tineretului. 

VIII. PROGRAMUL RAIONAL DE GRANTURI FONDUL PENTRU TINERI SOROCA 
Misiunea programului: Programul Raional de Granturi ”Fondul pentru Tineri Soroca” își propune să încurajeze 
comportamentul filantropic al tinerilor și participarea acestora la dezvoltarea societății și soluționarea problemelor 
proprii prin implementarea inițiativelor proprii sub formă de proiecte comunitare. 

BENEFICIARI: Persoane tinere cu vârsta cuprinsă între 14-30 ani din comunitățile raionului Soroca. 

ACTIVITĂȚI: 

Planul de activități în baza acordului dintre Consiliului Raional Soroca și CRT DACIA 
1. Granturi pentru cel puțin 30 inițiativele/proiectele grupurilor de inițiativă a tinerilor din raionul Soroca din cadrul 

Fondului pentru Tineri Soroca 

Proiectul ”Fondul pentru Tineri Soroca”, Fundația Est-Europeană din Moldova 
1. Selectarea și instruirea tinerilor membri în echipa Fondului pentru Tineri Soroca; 
2. Organizarea ședințelor de coordonare, planificare și evaluare a Fondului pentru Tineri Soroca; 
3. Realizarea analizei necesităților tinerilor din comunitate, din regiune; 
4. Elaborarea Planului de lucru cu partenerii și a Planului de colectare de fonduri; 
5. Organizarea evenimentelor de colectare de fonduri de către Fondul pentru Tineri Soroca în comun cu tinerii 

voluntari; 
6. Organizarea Conferinței finale pentru promovarea bunelor practici; 
7. Organizarea vizitelor de studiu în rețeaua FpT Moldova; 
8. Organizarea acțiunilor social-culturale pentru promovarea și dezvoltarea tinerilor membri și voluntari. 
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PLANUL CALENDARISTIC DE IMPLEMENTAREA PLANULUI DE ACTIVITĂȚI PERIOADA ANULUI 2020 

# DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR 

PERIOADA DE 
IMPLEMENTARE, 

TRIMESTRE (2020) 

INDICATORI DE 
PRODUS/REALIZAT 

I II III IV 

I. SERVICIUL DE PARTICIPARE A TINERILOR 
11% din localitățile 
raionului Soroca 
reprezentate de tineri în 
procesul de luare a 
deciziilor 

Cel puțin 200 de tineri 
implicați în activitatea 
structurilor reprezentative 
ale tinerilor 

În cel puțin 20% localități 
unice din cadrul raionului 
Soroca în care au fost 
implementate proiecte ale 
tinerilor 

Cel puțin 3% din tinerii din 
raionul Soroca implicați în 
implementarea proiectelor 
comunitare 

30 inițiative / proiecte ale 
tinerilor din raionul Soroca 
au beneficiat de suport 
financiar 

Cel puțin 11% din 
localitățile raionului Soroca 

Planul de activități în baza acordului dintre Consiliului Raional Soroca și CRT DACIA – Serviciul de Participare a Tinerilor 

1.1.  1 activități pentru analiza subiectelor de interes raional al tinerilor; X    

1.2.  4 ședințe de lucru a Consiliului Raional al Tinerilor din raionul Soroca; X X X X 

1.3.  1 Forum Raional a Tinerilor.    X 

Proiect ”Amplificarea implicării tinerilor în procesul decizional” (Fundația Est-Europeană) 

1.4.  4 ședințe de lucru a 5 CLT din Soroca, Rublenița, Vărăncău și Căinarii Vechi; X X X X 

1.5.  
4 dezbateri a proiectelor de decizii cu participarea tinerilor și a autorităților publice și a 5 Consilii Locale ale Tinerilor din 
Soroca, Rublenița, Vărăncău și Căinarii Vechi; 

X X X X 

1.6.  5 inițiative ale tinerilor realizate de Consiliile de Tineret în parteneriat și cu suportul autorităților publice locale;  X X  

1.7.  Conferința finală de evaluare și promovare a rezultatelor obținute în cadrul proiectului.    X 

II. SERVICIUL DE INFORMARE ȘI DOCUMENTARE A TINERILOR 

Planul de activități în baza acordului dintre Consiliului Raional Soroca și CRT DACIA 

2.1.  Servicii de acces la informații în cadrul a 3 filiale ai CRT DACIA: Rublenița, Vărăncău și Căinarii Vechi; X X X X 

2.1.  50 de Sesiuni de informare și documentare a tinerilor; X X X X 

2.2.  
Promovarea activităților de tineret și cu implicarea tinerilor din raionalul Soroca prin intermediul Social media (200 de 
articole, reportaje, etc.); 

X X X X 

2.3.  Asistență consultativă și de consiliere pentru tineri; X X X X 

2.4.  
Promovarea în rândul tinerilor din mediul online a informațiilor despre diverse oportunități pe pagina web și contul de 
Facebook al CRT DACIA http://www.youthsoroca.md și https://www.facebook.com/CRTDACIA. 

X X X X 

III. SERVICIUL DE VOLUNTARIAT 

Planul de activități în baza acordului dintre Consiliului Raional Soroca și CRT DACIA 

3.1.  Actualizarea documentelor din cadrul Serviciului de Voluntariat pentru anul 2020; X    

http://www.youthsoroca.md/
https://www.facebook.com/CRTDACIA
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– Regulamentul Serviciului de Voluntariat; 
– Formularul de înscriere; 
– Scrisoarea de motivație; 
– Registru de evidență a activității din cadrul Planului de Activitate pentru anul 2020; 
– Registrul participării voluntarului la ședințele din cadrul ”Clubului Voluntarului”; 
– Contractul de voluntariat (14-15 ani) / Contract de voluntariat (16-30 ani). 

sunt acoperite cu servicii 
pentru tineret 

Cel puțin 20% de tineri din 
localitățile raionului Soroca 
beneficiază de servicii 
pentru tineret 

Sunt active și funcționale 
cel puțin un centru raional 
de tineret și 3 filiale 

3.2.  Activități de promovare a Serviciului de Voluntariat în rândul tinerilor; X X X X 

3.3.  Recrutarea și orientarea tinerilor în calitate de voluntari; X X X X 

3.4.  Trening de instruire a tinerilor încadrați în serviciul de voluntariat; X X X X 

3.5.  Acțiuni de masă cu implicarea tinerilor voluntari; X X X X 

3.6.  Eveniment festiv ”Voluntarul Anului”.    X 

IV. SERVICIUL DE ANIMAREA TIMPULUI LIBER A TINERILOR / DEZVOLTAREA ȘI PROMOVAREA ACTIVITĂȚII DE TINERET 

Planul de activități în baza acordului dintre Consiliului Raional Soroca și CRT DACIA 

4.1.  Concursul raional umoristic intelectual TVC;  X   

4.2.  Concursul raional Mister Soroca 2020;  X   

4.3.  Concurs municipal Miss Soroca 2020; X    

4.4.  Ziua Națională a Recrutului;    X 

4.5.  Concert dedicat Zilei Naționale a Tineretului.    X 

V. PROGRAMUL RAIONAL DE GRANTURI FONDUL PENTRU TINERI SOROCA 

Planul de activități în baza acordului dintre Consiliului Raional Soroca și CRT DACIA 

1  Granturi pentru cel puțin 30 proiecte a grupurilor de inițiativă a tinerilor din raionul Soroca din cadrul FpT Soroca X X X X 

Proiectul ”Fondul pentru Tineri Soroca”, Fundația Est-Europeană din Moldova 

2  Organizarea ședințelor de coordonare, planificare și evaluare a Fondului pentru Tineri Soroca; X X X X 

3  Realizarea analizei necesităților tinerilor din comunitate, din regiune; X    

4  Elaborarea Planului de lucru cu partenerii și a Planului de colectare de fonduri; X    

5  Organizarea evenimentelor de colectare de fonduri de către Fondul pentru Tineri Soroca în comun cu tinerii voluntari; X X X X 

6  Organizarea Conferinței finale pentru promovarea bunelor practici;    X 

7  Organizarea vizitelor de studiu în rețeaua FpT Moldova; X X X X 

8  Organizarea acțiunilor social-culturale pentru promovarea și dezvoltarea tinerilor membri și voluntari. X X X X 
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PRODUSELE/INDICATORI DIN CADRUL PLANULUI DE ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL TINERET ÎN CADRUL RAIONULUI SOROCA PENTRU ANUL 2020 

Obiective din politica 
națională a Republicii 

Moldova pentru perioada 
2019-2021 

Obiective raionale pentru 
perioada 2019-2021 

Obiective specifice pentru perioada 2020 
Indicatori de produs/realizat 

pentru perioada 2020 

 Tineri implicați în procesul 
de luare a deciziilor la nivel 
local de către cel puțin 30% 
din autoritățile administrației 
publice locale de nivelul 
întâi. 

 Sporirea, până la finele 
anului 2020, cu cel puțin 
60% a nivelului de activism 
civic al tinerilor din 
Republica Moldova, inclusiv 
în rândul tinerilor cu 
oportunități reduse. 

 Consolidarea, până în anul 
2020, a consiliilor locale ale 
tinerilor prin sporirea cu 
30% a numărului tinerilor 
implicați și cu cel puțin 80% 
a reprezentării teritoriale. 

 Asigurarea calității și 
eficienței serviciilor oferite 
tinerilor, astfel încât, până la 
finele 2020, acestea să fie 
accesibile pentru cel puțin 
90% din tineri din minim 60 
% din localitățile unității 
teritorial administrative. 

 Tineri implicați în procesul 
de luare a deciziilor la nivel 
local de către cel puțin 20% 
din autoritățile administrației 
publice locale de nivelul întâi 
a raionului Soroca; 

 Sporirea, până la finele 
anului 2021, cu cel puțin 
30% a nivelului de activism 
civic al tinerilor din raionul 
Soroca, inclusiv în rândul 
tinerilor cu oportunități 
reduse; 

 Consolidarea, până în anul 
2021, a consiliilor locale ale 
tinerilor prin sporirea cu 20% 
a numărului tinerilor implicați 
și cu cel puțin 40% a 
reprezentării teritoriale; 

 Asigurarea calității și 
eficienței serviciilor oferite 
tinerilor, astfel încât, până la 
finele 2021, acestea să fie 
accesibile pentru cel puțin 
30% din tineri din minim 20 
% din localitățile unității 
teritorial administrative a 
raionului Soroca; 

 Până la finele anului 2020 în cadrul Serviciului de Participare a Tinerilor din 
cadrul Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA, va fi consolidat Consiliul 
Raional al Tinerilor, care va fi reprezentativ la nivel raional și va avea o 
implicare activă în procesul decizional în raport cu actul de guvernare a 
Consiliului Raional Soroca, în mod special pe toate subiectele ce vizează 
în mod direct sau indirect tinerii din raionul Soroca. 

 Până la finele anului 2020 vor fi consolidate și funcționale 3 filiale a 
Centrului de Resurse pentru Tineret în localitățile Rublenița, Vărăncău și 
Căinarii Vechi, care vor oferi oportunități ce include paleta de servicii la nivel 
rural din cadrul Planului de Activități în domeniul Tineret din cadrul raionului 
Soroca. 

 Până la finele anului 2020 va fi consolidat Programul Raional de Granturi 
”Fondul pentru Tineri Soroca”, care va valorifica eficient suportul oferit din 
partea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, 
Fundației Est-Europene, Consiliului Raional Soroca, inclusiv a resurselor 
colectate de grupul de gestiune a Fondului pentru Tineri Soroca, unde vor 
fi susținute financiare minim 30 de proiecte comunitare ale grupurilor de 
inițiativă a tinerilor din localitățile raionului Soroca din fondul comun ce va 
constitui minim 300 mii lei. 

 Până la finele anului 2020 va fi menținută paleta de servicii prietenoase 
tinerilor a Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA, care va include 
Serviciul de Informare și Documentare a Tinerilor, Serviciul de Participare 
a Tinerilor și Serviciul de Voluntariat susținute exclusiv cu suportul 
Consiliului Raional Soroca. 

 Până la finele anului 2020 vor fi consolidate Consiliile Locale ale Tinerilor 
din mun. Soroca, comunele Rublenița, Vărăncău și Căinarii Vechi în cadrul 
Proiectului ”Amplificarea implicării tinerilor în procesul decizional”, 

 11% din localitățile raionului 
Soroca reprezentate de tineri 
în procesul de luare a 
deciziilor 

 Cel puțin 200 de tineri 
implicați în activitatea 
structurilor reprezentative ale 
tinerilor 

 În cel puțin 20% localități 
unice din cadrul raionului 
Soroca în care au fost 
implementate proiecte ale 
tinerilor 

 Cel puțin 3% din tinerii din 
raionul Soroca implicați în 
implementarea proiectelor 
comunitare 

 30 inițiative / proiecte ale 
tinerilor din raionul Soroca au 
beneficiat de suport financiar 

 Cel puțin 11% din localitățile 
raionului Soroca sunt 
acoperite cu servicii pentru 
tineret 

 Cel puțin 20% de tineri din 
localitățile raionului Soroca 
beneficiază de servicii pentru 
tineret 
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 Dezvoltarea serviciilor 
outreach astfel încât, până 
la finele anului 2020, 
acestea să reprezinte cel 
puțin 45% din oferta totală 
de servicii. 

 Dezvoltarea serviciilor 
outreach astfel încât, până 
la finele anului 2021, 
acestea să reprezinte cel 
puțin 5% din oferta totală de 
servicii din raionul Soroca. 

implementat de Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA cu suportul 
Fundației Est-Europene din Moldova. 

 Sunt active și funcționale cel 
puțin un centru raional de 
tineret și 3 filiale 
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PROCEDURI DE COORDONARE, MONITORIZARE, EVALUARE ȘI RAPORTARE 
RELAȚIILE DE COORDONARE 
În conformitate cu Acordul de Cooperare dintre Consiliul Raional Soroca și Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, Planul de Activități în domeniul Tineret din cadrul raionului Soroca 
va fi implementat prin coordonarea cu Specialistul Principal în Problemele Tineret și Sport din cadrul Aparatului Președintelui Raionului. În baza prevederilor din cadrul acordului 
Specialistul Principal în Problemele Tineret și Sport va avea următoarele competențe și responsabilități în vederea: 
 coordonării implementării prevederilor din prezentul acord; 
 aprobării planurilor de acțiuni propuse de către Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, inclusiv coordonarea procesului de implementare a acestora; 
 recepționării, evaluării și aprobării rapoartelor narative prezentate de către Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA; 
 gestionării procesului de planificare a resurselor financiare destinate Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA, inclusiv pentru Programul raional de granturi pentru tineri ”Fondul 

pentru Tineri Soroca” și alte acțiuni, proiecte și programe adiționale elaborate și implementate în cooperare dintre Consiliul Raional Soroca și Centrul de Resurse pentru Tineret 
DACIA; 

 implicării în cooperare cu Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA în procesul de constituire și dezvoltare a Consiliului Raional Soroca al Tinerilor; 
 implicării în procesul de evaluare a necesităților și stabilirea priorităților de finanțare în cadrul Programului raional de granturi pentru tineri ”Fondul pentru Tineri Soroca”, coordonării 

Regulamentului programului, inclusiv participării în cadrul comisiei de selectare a proiectelor pentru finanțare; 
 asistenței Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA în procesul constituirii filialelor acestuia în localitățile rurale a raionului Soroca; 
 facilitării procesului de comunicare și relaționare dintre Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA și conducerea Consiliului Raional Soroca. 

PROCEDURA DE COLECTAREA DATELOR PRIVIND INDICATORII GENERALI AI PLANULUI DE ACTIVITĂȚI 

Indicatori de produs/realizat pentru perioada 2019 Metodologia/instrumentele/surse de verificare a indicatorilor 

 11% din localitățile raionului Soroca reprezentate de 
tineri în procesul de luare a deciziilor 

1 Listele tinerilor consilieri din cadrul Consiliilor de Tineret implicați în activități, dintre care: 
 Consiliul Raional al Tinerilor; 
 Consiliul Local al Tinerilor din municipiul Soroca; 
 Consiliul Local al Tinerilor din Comuna Căinarii Vechi; 
 Consiliul Local al Tinerilor din Comuna Vărăncău; 
 Consiliul Local al Tinerilor din Comuna Rublenița; 
 Alte consilii locale ale tinerilor și elevilor susținute prin diverse acțiuni. 

2 Procesele-verbale de constituire/alegeri/ședințe; 
3 Regulamentele de activitate ale consiliilor; 
4 Rapoartele de activitate ale consiliilor; 
5 Planurile anuale de activitate ale consiliilor. 

 Cel puțin 200 de tineri implicați în activitatea 
structurilor reprezentative ale tinerilor 

 În cel puțin 20% localități unice din cadrul raionului 
Soroca în care au fost implementate proiecte ale 
tinerilor 

1. Procesele-verbale ale comisiei privind selectarea proiectelor din cadrul Programului Raional de Granturi; 
2. Proiectele aprobate ale grupurilor de inițiativă ale tinerilor; 
3. Contractele de grant cu grupurile de inițiativă ale tinerilor; 
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 Cel puțin 3% din tinerii din raionul Soroca implicați în 
implementarea proiectelor comunitare 

4. Rapoartele privind implementarea proiectelor ale grupurilor de inițiativă ale tinerilor, 
5. Lista tinerilor voluntari din cadrul Fondului pentru Tineri; 
6. Documente justificative privind resursele colectate în cadrul activităților realizate de către CRT DACIA; 
7. Rapoarte privind activitățile de colectare de fonduri; 
8. Alte documente interne: procese-verbale din cadrul ședinței grupului de tineri din Fondul pentru Tineri, listele 

participanților de la activitățile de instruire, sondaje, etc. 
 30 inițiative / proiecte ale tinerilor din raionul Soroca 

au beneficiat de suport financiar 

 Cel puțin 11% din localitățile raionului Soroca sunt 
acoperite cu servicii pentru tineret 

1. Listele participanților din cadrul activităților realizate din cadrul Planului; 
2. Formularele de evaluare ale participanților; 
3. Registrele serviciilor prestate pentru tineri; 
4. Listele tinerilor care vor beneficia de suport specific: burse pentru stagiul profesional, burse sociale, pachete 

sociale, etc.; 
5. Articole, reportaje video, poze, alte materiale informaționale la necesitate cu privire la activitățile realizate; 
6. Rapoarte specifice pentru activitățile realizate; 
7. Site-urile web, conturile de Facebook planificate a fi dezvoltate și promovate în cadrul planului de activitate. 

 Cel puțin 20% de tineri din localitățile raionului 
Soroca beneficiază de servicii pentru tineret 

 11% din localitățile raionului Soroca reprezentate de 
tineri în procesul de luare a deciziilor 
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TERMENII ȘI FORMA DE RAPORTARE 

În baza conceptului activităților din cadrul Planului de Activități în domeniul Tineret în cadrul raionului Soroca pentru 
anul 2020, va fi aplicată procedura de raportare în două tranșe a câte 6 luni fiecare, inclusiv la finalul ultimei tranșe 
se va elabora și prezenta raportul final anual. Rapoartele semestriale și anuale finale vor fi elaborate de către Centrul 
de Resurse pentru Tineret DACIA și prezentate spre aprobare la Specialistul în Problemele Tineretului și Sportului 
din cadrul Aparatului Președintelui raionului Soroca. 

Raportare va fi pe două aspecte, incluzând partea narativă și cea financiară. Calendarul raportării va include 
următoarele: 

# PROCESUL DE RAPORTARE RESPONSABILI PERIOADA 

1.  Transferul mijloacelor bănești pentru I tranșă Consiliul Raional Soroca 
Ianuarie-februarie 
2020 

2.  
Implementarea activităților din cadrul I tranșe a 
Planului de Activități în domeniul Tineret în 
cadrul raionului Soroca pentru anul 2020 

Centrul de Resurse pentru 
Tineret DACIA 

ianuarie-iunie 2020 

3.  

Elaborarea raportului narativ și financiar pentru I 
tranșă a Planului de Activități în domeniul 
Tineret în cadrul raionului Soroca pentru anul 
2020 

Centrul de Resurse pentru 
Tineret DACIA 

Prima săptămână din 
luna iulie 2020 

4.  

Prezentarea raportului narativ și financiar pentru 
I tranșă a Planului de Activități în domeniul 
Tineret în cadrul raionului Soroca pentru anul 
2020 

Centrul de Resurse pentru 
Tineret DACIA 

Prima săptămână din 
luna iulie 2020 

5.  

Analiza și aprobarea raportului narativ și 
financiar pentru I tranșă a Planului de Activități 
în domeniul Tineret în cadrul raionului Soroca 
pentru anul 2020 

Consiliul Raional Soroca 
Specialist în Problemele 
Tineretului și Sportului 

A doua săptămână 
din luna iulie 2020 

6.  Transferul mijloacelor bănești pentru tranșă II Consiliul Raional Soroca 
A doua săptămână 
din luna iulie 2020 

7.  Implementarea activităților din cadrul tranșei a II-
a a Planului de Activități în domeniul Tineret în 
cadrul raionului Soroca pentru anul 2020 

Centrul de Resurse pentru 
Tineret DACIA 

iulie-decembrie 2020 

8.  Elaborarea raportului narativ și financiar pentru 
a II-a tranșă și a rapoartelor anuale finale a 
Planului de Activități în domeniul Tineret în 
cadrul raionului Soroca pentru anul 2020 

Centrul de Resurse pentru 
Tineret DACIA 

Prima săptămână din 
luna ianuarie 2021 

9.  Prezentarea raportului narativ și financiar pentru 
a II-a tranșă și a rapoartelor finale a Planului de 
Activități în domeniul Tineret în cadrul raionului 
Soroca pentru anul 2020 

Centrul de Resurse pentru 
Tineret DACIA 

Prima săptămână din 
luna ianuarie 2021 

10.  Analiza și aprobarea raportului narativ și 
financiar pentru a II-a tranșă și a rapoartelor 
finale a Planului de Activități în domeniul Tineret 
în cadrul raionului Soroca pentru anul 2020 

Consiliul Raional Soroca 
Specialist în Problemele 
Tineretului și Sportului 

A doua săptămână 
din luna ianuarie 
2021 

Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA va elabora și prezenta spre aprobare rapoartele narative și financiare după 
următoarele modele: 
1. Anexa Nr. 3, Raport Financiar pe tranșă 
2. Anexa Nr. 4, Raport Financiar Anual 
3. Anexa Nr. 5, Raport Narativ pe tranșă 
4. Anexa Nr. 6, Raport Narativ Anual 
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INFORMAȚII GENERALE DESPRE CENTRUL DE RESURSE PENTRU TINERET DACIA 

STATUT JURIDIC: asociație obștească. 
DATA FONDĂRII: 14 februarie 2003. 
DATA ÎNREGISTRĂRII: 17 aprilie 2003. 
NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE: 29. 

ADRESA JURIDICĂ: str. Mihail Sadoveanu nr. 21, mun. Soroca, MD-3006, Republica Moldova. 

DATE DE CONTACT: 
Tel: +373 230 23619 
Fax: +373 230 92964 
E-mail: crt.dacia@gmail.com 
Web: http://www.dacia.org.md 
Facebook: https://www.facebook.com/CRTDACIA 

SCOPUL ASOCIAȚIEI: De a ajuta tinerii ca să-și formeze cunoștințe, abilități, deprinderi, atitudini și 
comportamente necesare pentru integrarea cât mai reușită a lor în societate. 

COD FISCAL: 1019620011607. 

DATE BANCARE: 
Cont curent în valuta MDL 

Banca: BC “Victoriabank” SA, Sucursala nr. 6 Soroca 

Adresa băncii: str. Independenței nr.77, mun. Soroca, MD-3001, Republica Moldova 

Titularul contului: DACIA CENTRUL DE RESURSE PENTRU TINERET DACIA 

BIC: VICBMD2X 

IBAN: MD52VI222400006175700MDL 

Contul bancar: 222400006175700MDL 

Persoane de contact a băncii: Cornel Arhip 

Tel: +373 230 4006 / +373 230 26284 / +373 230 26019 

Fax: +373 230 24006 

PREȘEDINTE: Babici Stela 
DATE DE CONTACT:  

Tel: +373 68338284 / +373 67301202 
E-mail: stela.babici@gmail.com 

CONTABIL: Burlacu Inga 
DATE DE CONTACT:  

Tel: +373 68407358 / +373 67301203 
E-mail: costin.inga@gmail.com 

mailto:crt.dacia@gmail.com
http://www.dacia.org.md/
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