Raport de activitate a Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA
pentru perioada 2018-2019
Context: Prezentul raport de activitate este elaborat și prezentat de către Centrul de Resurse pentru
Tineret DACIA, în baza prevederilor Acordului de Colaborare cu Consiliul Raional Soroca, aprobat
prin Decizia Nr. 18/09 din 10 august 2017, la implementarea Planului de Activități în domeniul Tineret
al Raionului Soroca pentru perioada anilor 2018-2019. În baza Acordului de Cooperare, atât Consiliul
Raional Soroca, cât și Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA și-au asumat angajamentul de a
depune întreaga diligență și eforturile necesare pentru a contribui astfel la susținerea participării active
a tinerilor la viața economică, socială, educațională, culturală și politică a țării și a comunităților din
raionul Soroca în particular, asigurând oportunități egale de acces la educație non-formală, ocupare și
condiții de viață decente, cu o atenție specială către adolescenții și tinerii care, din diferite motive, ar
putea avea mai puține oportunități. În baza aceluiași Acord, Consiliul Raional Soroca și-a asumat
angajamentul până în anul 2022, să acorde suportul financiar necesar Centrului de Resurse pentru
Tineret DACIA la acoperirea cheltuielilor legate de personal și de întreținerea și gestionarea
încăperilor din folosință acestuia, îndreptate pentru prestarea de servicii prietenoase tinerilor,
realizarea de acțiuni, proiecte și programe ce vor contribui la implementarea politicilor de tineret la
nivel local, regional și național.
Informații generale despre CRT DACIA: Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA este o
asociației obștească, fondată ți înregistrată oficial în 2003, care are ca drept scop de a ajuta tinerii să
devină arhitecții propriilor vieți, să sprijine dezvoltarea lor personală și creșterea către autonomie, să
consolideze reziliența acestora și să îi înzestreze cu deprinderile de viață necesare pentru a face față
unei lumi în schimbare. În anul 2004 în premieră pentru Republica Moldova, Centrul de Resurse
pentru Tineret DACIA a inițiat un parteneriat multilateral dintre Departamentul Tineret al Ministerului
Educației, Reprezentanța UNICEF în Moldova, Fondul de Investiții Sociale din Moldova, Consiliul
Raional Soroca și Primăria orașului Soroca, prin intermediul căruia a fost creat primul centru de
tineret. În continuarea eforturilor în domeniul promovării politicilor de tineret, Centrul de Resurse
pentru Tineret DACIA a contribuit la extinderea și implementarea conceptului centrelor de tineret în
mai multe regiuni din Republica Moldova, iar în anul 2012 a stat la baza creării Rețelei Naționale a
Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor, care la moment este constituită din peste 50 de centre
de tineret. Un efort important a fost depus de Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA la elaborarea
proiectului de Lege cu privire la tineret, aprobată ulterior de Parlamentul Republicii Moldova la data
de 29.07.2016, inclusiv la elaborarea Strategiei Naționale de Tineret 2020 și a Programului Național
de Asistență pentru Consolidarea și Dezvoltarea Consiliilor Raionale/Municipale ale Tinerilor 20172022. Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA este autorul Standardelor minime de calitate
prietenoase tinerilor, pe care le aplică la moment în activitatea, inclusiv care sunt preluate și de alte
centre de tineret din țară.
Planul de Activități în domeniul Tineret al Raionului Soroca pentru perioada anilor 2018-2019
În corelație cu implementarea Programului de Dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru anii 20172022 al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, la implementarea
Planurilor de Activități în domeniul Tineret din cadrul raionului Soroca pentru anul 2018-2019 au fost
luate ca bază următoarele angajamente din obiectivele naționale:
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, Planurile de Activități în domeniul Tineret din cadrul raionului Soroca au fost elaborate
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 20172022 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 2020, 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 2020, 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 2020, 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 2020, acestea să reprezinte cel
puțin 5% din oferta totală de servicii din raionul Soroca.
Planurile de activități în domeniul tineret din cadrul raionului Soroca au fost 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 anii 2018-2019, cuprind într-o măsură mai largă domeniile din cadrul sectorului de
tineret și au fost îndreptate 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.
Paleta de servicii și programe din cadrul Planurilor de activități în domeniul tineret din cadrul raionului
Soroca pentru perioada anilor 2018-2019 a fost constituită din:
1. Serviciul de participarea 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. Anual 4 activități pentru analiza subiectelor de interes raional al tinerilor;
2. Anual 4 ședințe de lucru a Consiliului Raional al Tinerilor din raionul Soroca;
3. Anual 1 Forum Raional a Tinerilor.
Proiectul ”Amplificarea implicării tinerilor în procesul decizional” (Fundația Est-Europeană)
1. 2 training-uri ”Rolul Consiliilor de Tineret în procesul decizional” (2019);
2. 2 training-uri ”Abilitarea tinerilor în analiza proiectelor de decizie” (2019);;
3. 2 training-uri ”Abilitarea tinerilor în implementarea activităților de advocacy” (2019);;
4. 4 ședințe de lucru a 5 CLT din Soroca, Rublenița, Vărăncău și Căinarii Vechi (2019);;
5. 4 dezbateri a proiectelor de decizii cu participarea tinerilor și a autorităților publice a 5 CLT
din Soroca, Rublenița, Vărăncău și Căinarii Vechi (2019);.
Proiectul ”Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional” (Fundația Soros-Moldova)
1. Anual atelier de instruire pentru dezvoltarea capacităților coordonatorilor adulți a Consiliilor
de elevi din cadrul instituțiilor de învățământ;
2. Anual ședință regională privind consolidarea Consiliilor de Elevi;
3. Anual atelier regional pentru dezvoltarea personală pentru membrii Consiliului de Elevi;
4. Anual 2 Sondaje privind necesitățile elevilor;
5. Anual workshop regional privind identificarea problemelor și soluțiilor;
6. Anual atelier regional privind evaluarea activităților Consiliului de Elevi;
7. Anual adunarea generală a elevilor (LT Petru Rareș, LT Constantin Stere);
8. Anual Școala de Vară pentru membrii Consiliului de Elevi și mentori (coordonatori adulți);
9. Elaborarea unui Ghid privind consolidarea activităților Consiliului de Elevi (2018);
10. Anual workshop privind participarea civică a tinerilor;
11. Anual organizarea alegerilor Consiliului de Elevi;
12. Anual masă rotundă regională privind evaluarea activității CE;
13. Anual masă rotundă finală privind evaluarea activității CE.
Proiectul ”Promovarea sporită a participării copiilor romi în educație”, Reprezentanța UNICEF în
Moldova
1. Ateliere de consolidare de capacități pentru Consiliile de Elevi din cadrul Gimnaziului
”Dumitru Matcovschi” și LT ”Alexandru Pușkin” (2018-2019).
2. Serviciul de documentare și informare 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 (2018-2019);
2. Anual 50 de Sesiuni de informare și documentare a tinerilor;
3. Anual promovarea activităților de tineret și cu implicarea tinerilor din raionalul Soroca prin
intermediul Social media (200 de articole, reportaje, etc.);
4. Anual asistență consultativă și de consiliere pentru tineri;
5. Anual promovarea în rândul tinerilor din mediul online a informațiilor despre diverse
oportunități pe pagina web și contul de Facebook al CRT DACIA http://www.dacia.org.md și
https://www.facebook.com/CRTDACIA.
3. 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 2018/2019;
 Regulamentul Serviciului de Voluntariat;
 Formularul de înscriere;
 Scrisoarea de motivație;
 Planul de activitate pentru voluntari pentru anul 2018/2019;
 Registru de evidență a activității din cadrul Planului de Activitate pentru anul 2018/2019;
 Registrul participării voluntarului la ședințele din cadrul ”Clubului Voluntarului”;
 Contractul de voluntariat (14-15 ani) / Contract de voluntariat (16-30 ani).
2. Anual activități de promovare a Serviciului de Voluntariat în rândul tinerilor;
3. Anual recrutarea și orientarea tinerilor în calitate de voluntari;
4. Anual trening de instruire a tinerilor încadrați în serviciul de voluntariat;
5. Anual acțiuni de masă cu implicarea tinerilor voluntari;
6. Anual Săptămâna Națională a Voluntariatului.
4. Serviciul de integrarea tinerilor în situații de risc;
Misiunea serviciului: Serviciul de orientare vocațională, formare și integrare profesională a tinerilor
este un serviciu prietenos tinerilor cu caracter public, oferit gratuit beneficiarilor de către CRT
DACIA, cu scopul de a oferi mai multe oportunități tinerilor în procesul de integrare pe piața muncii.
Beneficiari: Persoane tinere cu vârsta cuprinsă între 16-30 ani din comunitățile raionului Soroca.
Activități:
Proiectul ”Sprijin pentru integrarea profesională a tinerilor pe piața muncii "FOCUS III" Fundația
Guvernului și Societății Civile a Principatului Liechtenstein (LED)
1. Anual servicii de găzduire în centrul de plasament al CRT DACIA pentru tineri din categoria
de risc (19 beneficiari);
2. Anual sesiuni individuale și de grup pentru formarea abilităților individuale de viață pentru
tineri din centrul de plasament ai CRT DACIA, inclusiv tineri din categoria de risc;
3. Anual burse sociale pentru perioada de integrare socială pentru tinerii din categoria de risc (24
beneficiari);
4. Renovarea și dotarea Centrului de plasament al CRT DACIA (2018).
5. Serviciul de orientare vocațională, formare și integrare profesională a tinerilor;
Misiunea serviciului: Serviciul de integrare a tinerilor în situații de risc, 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 situații de risc de a beneficia de
protecție și asistență necesară pentru a se integra în societate.
Beneficiari: Persoane tinere cu vârsta cuprinsă între 16-25 ani din comunitățile raionului Soroca, în
care CRT DACIA își desfășoară activitatea, aceștia fiind absolvenți ai școlilor profesionale, orfani,
victime ale violenței din familie sau din familii marginalizate economic, în conflict cu familia, ce au
șanse reduse de a se integra independent în societate și mediul profesional.
Activități:
Proiectul ”Sprijin pentru integrarea profesională a tinerilor pe piața muncii "FOCUS III" Fundația
Guvernului și Societății Civile a Principatului Liechtenstein (LED)
1. Anual servicii de medierea muncii, consultanță și monitorizare a beneficiarilor;

2. Anual 4 trening-uri pentru tineri ”Bunăstare socială durabilă”;
3. Anual mese rotunde cu angajatori și beneficiari/potențiali angajați;
4. Anual burse pentru stagiu profesional (60 de beneficiari).
6. Serviciul de Animarea Timpului Liber al 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. Anual activități din cadrul ludotecii oferite tinerilor pentru animarea timpului liber;
2. Anual Concursul raional umoristic intelectual TVC;
3. Anual Concursul raional Mister Soroca;
4. Anual Concurs municipal Miss Soroca;
5. Ziua Națională a Recrutului (2018);
6. Anual Concert dedicat Zilei Naționale a Tineretului.
7. 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. Anual Granturi pentru cel puțin 30 inițiativele/proiectele grupurilor de inițiativă a tinerilor din
raionul Soroca din cadrul Fondului pentru Tineri Soroca;
2. Anual selectarea și instruirea tinerilor membri în echipa Fondului pentru Tineri Soroca;
3. Anual organizarea ședințelor de coordonare, planificare și evaluare a Fondului pentru Tineri
Soroca;
4. Anual realizarea analizei necesităților tinerilor din comunitate, din regiune;
5. Anual elaborarea Planului de lucru cu partenerii și a Planului de colectare de fonduri;
6. Anual organizarea evenimentelor de colectare de fonduri de către Fondul pentru Tineri Soroca
în comun cu tinerii voluntari;
7. Anual organizarea Conferinței finale pentru promovarea bunelor practici;
8. Anual organizarea vizitelor de studiu în rețeaua FpT Moldova;
9. Anual organizarea acțiunilor social-culturale pentru promovarea și dezvoltarea tinerilor
membri și voluntari.
8. Servicii Outreach
Misiunea serviciului: Serviciul outreach este un serviciu prietenos tinerilor cu caracter public, oferit
gratuit beneficiarilor de către Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, cu scopul de a oferi suport
tinerilor din categorii marginalizate, comunități etnice ale romilor, care au posibilități limitate de a
accesa servicii de educație, informare, consiliere, consultanță, instruire, referire și mediere ca
structurile abilitate să răspundă nevoilor acestora.
Beneficiari: Persoane tinere cu vârsta cuprinsă între 7-35 ani din comunitățile raionului Soroca.

Activități:
1. Anual pregătirea, inițierea și facilitarea desfășurării unui Flash-mob pentru promovarea
bibliotecilor;
2. Anual pregătirea, inițierea și desfășurarea Cafenelei Publice ”Educație mediatică pentru
asigurarea egalității fără deosebire de origine etnică”;
3. Anual pregătirea, inițierea și desfășurarea activității ”City Quest” cu prilejul Decadei
Naționale a Tineretului;
4. Anual organizarea și desfășurarea activității Flash-mob ”Spune STOP Violenței!” în cadrul
Campaniei ”16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”.
9. Proiect ”Dialog intercultural în Moldova”
Scopul proiectului de a spori nivelul de toleranță al tinerilor și copiilor din raionul Soroca cu vârsta
cuprinsă între 13 și 17 ani, prin dezvoltarea competențelor interculturale ale acestora, dar și ale
profesorilor, părinților, specialiștilor de tineret etc..
Activități:
1. Anual ateliere de instruire pentru profesori pentru promovarea dialogului intercultural în
instituțiile de învățământ;
2. Anual sesiuni de informare organizate de profesorii care au participant în cadrul atelierelor
de instruire la nivel local pentru copii și tineri;
3. Anual sesiuni de informare organizate de profesori care au participant în cadrul atelierelor de
instruire la nivel local pentru colegii lor;
4. Anual sesiuni de informare pentru copii și tineri organizate de către profesorii participanți
din cadrul cursului de formare continuu pe competența interculturală;
5. Anual Schimb Intercultural în Trogen, Elveția;
6. Anual activități de follow-up în urma Schimburilor interculturale în Trogen, Elveția;
7. Anual Gala Teatrului Intercultural;
8. Anual campania de informare cu privire la Ziua Internațională a Toleranței și Ziua
Internațională a drepturilor omului.
10. Proiect ”Promovarea sporită a participării copiilor romi la educație”
Scopul proiectului de Îmbunătățirea accesului și participarea copiilor romi la educație de calitate.
Activități:
1. Alimentarea copiilor și tinerilor de etnie romă din Soroca în instituții de învățământ preșcolar,
primar, gimnazial și liceal (2018-2019);
2. Organizarea orelor educaționale de pregătirea temelor și pentru recuperarea programului
școlar pentru elevi de etnie romă din Gimnaziul ”Dumitru Matcovschi” și din Liceul Teoretic
”Alexandru Pușkin” (2018-2019);
3. Organizarea școlii de vară pentru studierea avansată a limbii române și dezvoltarea abilităților
de comunicare și relaționare pentru copiii și tinerii de etnie romă din Soroca (2018);
4. Acordarea pachetelor sociale pentru școlarizarea copiilor romi din mun. Soroca (rechizite
școlare, vestimentație, încălțăminte) (2018);
5. Activități de școlarizare a părinților de etnie romă după conceptul ”Școala mamelor” și ”Școala
Taților” (20 activități) (2018);
6. Realizarea vizitelor la domiciliul elevilor cu risc de abandon sau cu nivel sporit de absenteism
(2018-2019);
7. Acordarea asistenței tehnice și metodologice Gimnaziului ”Dumitru Matcovschi” și din
Liceului Teoretic ”Alexandru Pușkin” în prevenirea abandonului și absenteismului școlar în
rândul copiilor de etnie romă (2018-2019);

8. Activități de consolidare a echipei multidisciplinare din cadrul autorității publice locale în
vederea managementului cazurilor de abandon și absenteism școlar, neglijență educațională a
părinților, etc. (2018-2019);
9. Activități de consolidare a cooperării dintre diverse structuri și instituții publice în vederea
integrării în procesul educațional a copiilor de etnie romă (2018-2019);
10. Sesiuni de instruire a cadrelor didactice în vederea aplicării conceptului educațional centrat pe
copil (2018);
11. Susținerea și consolidarea activităților extrașcolare din cadrul ludotecilor școlare din
Gimnaziul ”Dumitru Matcovschi” și din Liceul Teoretic ”Alexandru Pușkin” (2018).
Indicatori de performanță
Indicatori de produs
planificat

Indicatori de produs realizat

În total, prin intermediul activității CRT DACIA pentru perioada
2018-2019 au fost susținuți și implicați 203 tineri din 13 structuri
11% din localitățile raionului
reprezentative din 10 localități din raionul Soroca (mun. Soroca,
Soroca reprezentate de tineri
sat. Rublenița, sat. Rublenița Nouă, sat. Căinarii Vechi, sat.
în procesul de luare a
Floriceni, sat. Vărăncău, sat. Slobozia-Vărăncău, sat. Sloboziadeciziilor
Cremene, sat. Vîsoca, sat. Racovăț), ceia ce constituie o
reprezentativitate de 14,7% din localități ai raionului Soroca.
În total, prin intermediul activității CRT DACIA pentru perioada
2018-2019 au fost susținuți și implicați în activitatea a 13 structuri
reprezentative ale tinerilor, în jur de 203 tineri, dintre care.
 33 de tineri/consilieri și 5 tineri/membri din componența
Consiliului Raional al Tinerilor Soroca;
 21 de tineri/consilieri și 4 tineri/membri din componența
Consiliului Local al Tinerilor din municipiul Soroca;
 9 tineri/consilieri și 2 tineri/membri din componența
Consiliului Local al Tinerilor din comuna Rublenița;
 11 tineri/consilieri și 1 tânăr/membru din componența
Consiliului Local al Tinerilor din comuna Căinarii Vechi;
 7 tineri/consilieri și 4 tineri/membri din componența
Consiliului Local al Tinerilor din comuna Vărăncău;
Cel puțin 200 de tineri
 15 elevi/consilieri din componența Consiliului de Elevi din
implicați în activitatea
cadrul Liceului Teoretic ”Petru Rareș” din mun. Soroca;
structurilor reprezentative ale
 10 elevi/consilieri din componența Consiliului de Elevi din
tinerilor
cadrul Liceului Teoretic ”Alexandru Pușkin” din mun. Soroca;
 23 elevi/consilieri din componența Consiliului de Elevi din
cadrul Liceului Teoretic ”Constantin Stere” din mun. Soroca;
 15 elevi/consilieri din componența Consiliului de Elevi din
cadrul Gimnaziului ”Dumitru Matcovschi” din mun. Soroca;
 11 elevi/consilieri din componența Consiliului de Elevi din
cadrul Gimnaziului Rublenița;
 15 tineri/consilieri din componența Consiliului de Elevi din
cadrul Școlii Profesionale din mun. Soroca;
 9 elevi/consilieri din componența Consiliului de Elevi din
cadrul Liceului Teoretic Vîsoca;
 8 elevi/consilieri din componența Consiliului de Elevi din
cadrul Gimnaziului Racovăț.

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

În 19 localități din raionul Soroca au fost implementate proiecte
susținute de Programul Raional de Granturi ”Fondul pentru Tineri
Soroca, ceia ce constituie 28% localități unice din raionul Soroca.

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

328 de tineri implicați ca grup de inițiativă în implicarea a 41 de
proiecte susținute din cadrul Programului Raional de Granturi
”Fondul pentru Tineri Soroca, inclusiv alți aproximativ 7950 de
tineri au beneficiat și sau implicat ca voluntari în realizarea
activităților din cadrul proiectelor sus menționate, ceia ce constituie
25,27% din tinerii din raionul Soroca.

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

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

41 inițiative / proiecte ale tinerilor din raionul Soroca au beneficiat
de suport financiar din cadrul Programului Raional de Granturi
”Fondul pentru Tineri Soroca”.
În total, prin intermediul activității CRT DACIA pentru perioada
2018-2019 au fost acoperite cu servicii pentru tineret în 19
localități din raion, respectiv o acoperire de 28% din total
localități.
În total în perioada de raportare CRT DACIA a dezvoltat
următoarele servicii/proiecte:
1. Serviciul de participare a tinerilor: anual în medie 5000 de
tineri;
2. Serviciul de informare și documentare a tinerilor: anual
8000 de tineri;
3. Serviciul de voluntariat: anual 650 de tineri;
4. Serviciul de animarea timpului liber a tinerilor / Dezvoltarea
și promovarea activităților de tineret: anual 1700 de tineri;
5. Serviciul de integrare a tinerilor în situații de risc: anual 150
de tineri;
6. Serviciul de orientare vocațională, formare și integrare
profesională a tinerilor: anual 3500 de tineri;
7. Serviciul outreach: anual 120 de tineri;
8. Programul Raional de Granturi ”Fondul pentru Tineri
Soroca”: anual 6500 de tineri;
9. Proiectul ”Promovarea sporită a participării copiilor romi la
educație: anual 84 de copii de etnie romă;
10. Proiectul ”Dialog Intercultural în Moldova”: anual 700 de
copii și tineri.
În rezultat, având în calcul numărul total de 31459 de tineri (14-35
ani) din raionul Soroca , CRT DACIA în baza indicatorilor atinși
pentru perioada 2018-2019, a ajuns cu serviciile sale la în jur la
35% de tineri din localitățile raionului Soroca.
Este activ la nivel raional 1 centru de resurse pentru tineret (mun.
Soroca) și la nivel rural 3 filiale ale acestuia (sat. Căinarii Vechi,
sat. Rublenița, sat. Vărăncău).

Lista proiectelor elaborate și implementate în perioada anului 2018, situația la 31.12.2018

Finanțator

Bugetul
proiectului

Perioada de
implementar
e

1.

Promovarea sporită a
participării copiilor romi la
educație I

UNICEF Moldova

641 801 lei

01.01.201831.05.2018

2.

Promovarea sporită a
participării copiilor romi la
educație II

UNICEF Moldova

2 096 726 lei

01.07.201831.12.2018

3.

Abilitarea elevilor în vederea
implicării în procesul decizional

Fundația SorosMoldova

305 788 lei

01.02.201807.12.2018

4.

Fondul pentru Tineri Soroca

Fundația EstEuropeană

254 859 lei

01.01.201831.12.2018

5.

Colectare donații de către
Grupul ”Fondul pentru Tineri
Soroca”

Colecții în cadrul
evenimentelor

25 866 lei

01.01.201831.12.2018

6.

Studioul Media pentru Relații
Interculturale ale Tinerilor

AO ”People in Need”

53 053 lei

07.08.201815.12.2018

7.

Fii TU Schimbarea II

Centrul de Drept al
Femeilor

60 000 lei

01.04.201815.12.2018

8.

Dialog Intercultural

Consiliul Național al
Tineretului din R.M

7 100 lei

01.02.201831.12.2018

N/o

Denumirea proiectului

Dotarea cu echipament a CRT
Consiliul Raional
21.09.2018DACIA și a filialelor din s.
9.
Soroca cu suportul
319 017 lei
22.10.2018
Vărăncău, Căinarii Vechi și
MEEC al RM
Rublenița
Planul de Activități în domeniul
Consiliul Raional
01.01.201810. Tineret al Raionului Soroca
748 000 lei
Soroca
31.12.2018
2018
Facilitarea participării civice în
Fundația Est01.10.201811.
71 783 lei
procesul decizional
Europeană
31.12.2018
Suport pentru integrarea
Reprezentanța
01.01.201812. profesională a tinerilor pe piața
Fundației LED în
1 917 231 lei
31.12.2018
muncii ”FOCUS III” An I
Moldova
Desemnarea procentuală 2 %
Ministerul Finanțelor
13. pentru organizațiile
580 lei
18.09.2018
al RM
necomerciale
Total resurse atrase 2018 6 501 804 lei
Contribuția Consiliului Raional Soroca în perioada anului 2018 a fost în sumă de 748000 lei, ceea ce
constituie 11,5% din bugetul total al CRT DACIA.
Resurse suplimentare atrase și valorificate de către CRT DACIA în perioada anului 2018 au fost în
sumă de 5753804 lei, ceea ce constituie 88,5% din bugetul total al CRT DACIA.
Lista proiectelor elaborate și implementate în perioada anului 2019, situația la 31.12.2019

N/o Denumirea proiectului

Finanțator

Bugetul
proiectului

Perioada de
implementare

1.

Abilitarea elevilor în vederea
implicării în procesul
decizional

Fundația SorosMoldova

539 868 lei

01.02.201931.12.2019

2.

Fondul pentru Tineri Soroca

Fundația EstEuropeană

231 551 lei

01.01.201931.12.2019

Consiliul Raional
Soroca

750 000 lei

01.01.201931.12.2019

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

Planul de Activități în domeniul
Tineret al Raionului Soroca
2019
Facilitarea participării civice în
procesul decizional
Suport pentru integrarea
profesională a tinerilor pe piața
muncii ”FOCUS III” An I
Amplificarea implicării tinerilor
în procesul decizional
Promovarea sporită a
participării copiilor romi la
educație II
Dialog Intercultural
Consolidarea capacităților
instituționale ale CRT DACIA
Colectare donații de către
Grupul ”Fondul pentru Tineri
Soroca”
Pro-Dem
Studioul media pentru relații
interculturale și educație
mediatică a tinerilor
Desemnarea procentuală 2 %
pentru organizațiile
necomerciale

Fundația EstEuropeană
Reprezentanța
Fundației LED în
Moldova
Fundația EstEuropeană

288 217 lei

01.01.201931.12.2019

1 586 620 lei

01.01.201931.12.2019

800 000 lei

01.04.201931.03.2020

UNICEF Moldova

180 265 lei

01.01.201931.05.2019

Consiliul Național al
Tineretului din R.M
Fundația EstEuropeană

11 756 lei
1 172 600 lei

01.01.201931.12.2019
15.05.201930.04.2021

Colecții în cadrul
evenimentelor

8 669 lei

01.01.201931.12.2019

Reprezentanța
Fundației Konrad
Adenauer în
Republica Moldova

576 300 lei

01.11.201931.10.2020

Reprezentanța
Internews Moldova

44 169 lei

01.09.201930.11.2019

Ministerul Finanțelor
al RM

2 511 lei

17.09.2019

Total resurse atrase 2019 6 192 596 lei
Contribuția Consiliului Raional Soroca în perioada anului 2019 a fost în sumă de 750 000 lei, ceea
ce constituie 12,1 % din bugetul total al CRT DACIA.
Resurse suplimentare atrase și valorificate de către CRT DACIA în perioada anului 2019 au fost în
sumă de 5 442 526 lei, ceea ce constituie 87,9% din bugetul total al CRT DACIA.
Taxe, contribuții și impozite achitate către bugetul de stat de CRT DACIA
2018
Impozit pe venit din salariu – 208 738 lei
Impozit pe venit reținut la sursa de plată (FOL) – 800 lei
Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate in R.M – 959 lei
Contribuții de asigurări sociale obligatorii virate de angajator (18%) – 406 675 lei

Contribuții de asigurări sociale individuale virate de angajat (6%) – 114 734 lei
Prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală la salariu și
la alte recompense – 167 834 lei
Total taxe, contribuții și impozite achitate bugetului de stat în anul 2018 – 899 740 lei
2019
Impozit pe venit din salariu – 147 847 lei
Impozit pe venit reținut la sursa de plată (FOL) – 1 870 lei
Taxa pe valoare adăugată TVA – 2 821 lei
Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate in R.M – 959 lei
Contribuții de asigurări sociale obligatorii virate de angajator (18%) – 300 375 lei
Contribuții de asigurări sociale individuale virate de angajat (6%) – 100 125 lei
Prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală la salariu și
la alte recompense – 144 487 lei
Total taxe, contribuții și impozite achitate bugetului de stat în anul 2019 – 698 484 lei
Organele de Conducere și Control al CRT DACIA
Consiliului de administrare, mandat pentru perioada 2020-2024
Numele,
prenumele
HaheuMunteanu
Efrosinia

Vition
Veronica

Duminică Ion

Iulian Gasan

Moscvin Denis

Studii/Calificări

Ocupația de bază

Educator în instituțiile preșcolare, Școala
Conferențiar universitar,
Pedagogică din Cahul
doctor în pedagogie,
Profesor de psihologie și pedagogia preșcolară,
Universitatea
Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”
Pedagogică de Stat ”Ion
Doctor în pedagogie, Universitatea Pedagogică de
Creangă”
Stat ”Ion Creangă”
Licențiat în drept, Universitatea de Stat din
Coordonator al Coaliției
Moldova
Naționale ”Viața fără
Specializare în dreptul comercial, Universitatea La
Violență în Familie”
Sapienza din Roma
Licențiat în științe politice, Universitatea de Stat din
Moldova
Director interimar al
Magistru în relații internaționale, Universitatea
Centrului de Etnologie,
Liberă Internațională din Moldova
Institutul Patrimoniului
Doctor în științe politice, Institutul de Filosofie,
Cultural al Academiei
Sociologie și Drept al Academiei de Științe a
de Științe a Moldovei
Moldovei
Licențiat în drept, Universitatea de Stat din
Moldova
Jurist, ”Grawe Carat
Master în Proceduri Judiciare Civile, Universitatea
Asigurări” S.A.
de Stat din Moldova
Educator în instituțiile preșcolare, Colegiul
Pedagogic ”Mihai Eminescu” din Soroca
Recepționist, HBS
Licențiat în activități inginerești IT, Universitatea
Service SRL
de Stat din
Moldova

Cenzor, mandat pentru perioada 2020-2024
Numele,
prenumele
Sîrghi-Zolotco
Iulia

Studii/Calificări
Licențiat în Finanțe, Academia de Studii
Economice a Moldovei
Master în drept financiar și fiscal, Academia de
Studii Economice a Moldovei

Raport elaborat: Babici Ion, CRT DACIA.

Ocupația de bază
Director Serviciu
Administrativ, Financiar
și Comunicare, Centrul
Analitic Independent
”Expert Grup”

