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Misiunea organizației

AO „Centrul Media pentru Tineri” promovează acce-
sul tinerilor la informație utilă și potrivită vârstei, pentru 
a-i pregăti să abordeze responsabil propriile vieți, să-
și promoveze și să-și apere drepturile prin instrumente 
media, dând dovadă de responsabilitate civică.

Valorile de care ne ghidăm
• Vocea fiecărui copil și tânăr trebuie luată în considerare; 
• În tot ceea ce promovăm trebuie să nu dăunăm copiilor, să ținem cont, mai întâi, de inte-
resul suprem al fiecărui copil;
• Nu facem nimic pentru copii și tineri fără să-i consultăm și fără să ținem cont de opiniile 
lor.

Viziunea
organizației
AO „Centrul Media pentru
Tineri” îşi propune să devină o 
platformă pentru copiii şi tinerii 
din Republica Moldova, recu-
noscută la nivel naţional, ce în-
bunătăţeşte viaţa beneficiarilor  
şi le oferă oportunităţi de dez-
voltare pentru a deveni cetățeni 
activi, cu spirit civic.
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• Experiență de lucru cu tinerii și copiii;

• Atitudine responsabilă, corectitudine și transparență în dezvoltarea 
tuturor activităților;

• Inovație și originalitate în activități (participarea directă a copiilor și tine-
rilor, folosirea tehnologiilor multimedia, promovarea opiniei copiilor și tineri-

lor prin mesaje vizuale);

• Implicarea copiilor și a tinerilor din diverse grupuri sociale și regiuni (urbane, rurale);

• Un portofoliu bogat cu proiecte implementate, un număr mare de produse media elabo-
rate ce au o calitatea competitivă;

• O echipă cu abilități și cunoștințe în domeniul mass-mediei și al tehnologiilor                                                 
informaționale, ce dispune de Studio Multimedia, echipament corespunzător, precum și 
de o experiență bogată în ceea ce privește promovarea mesajelor sociale. 
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• Accesul copiilor și tinerilor la activități non-formale care îi 
ajută să-și  dezvolte potențialul, să se afirme, să-și exprime liber 
opiniile;

• Promovarea comportamentelor sănătoase pentru copii și 
tineri, a sportului, lecturii, participării,  pentru a contribui la  for-
marea unei generații  cu responsabilitate civică sporită, tolerantă,  
care nu acceptă  umilința, ignoranța, indiferența și discriminarea.

Domeniile de Activitate

• Informarea copiilor și a tinerilor despre 
diverse pericole ce le pot afecta viața și să-
nătatea;

• Promovarea educației mediatice
în rândul elevilor și al profesorilor.

Gândesc critic
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• Ghidarea tinerilor în alegerea unei profesii sau a unor studii 
de specializare.

• Promovarea drepturilor copiilor și ti-
nerilor cu nevoi speciale, pentru a contri-
bui la formarea unei societăți incluzive.
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Obiective de activitate pentru 2015

1. CMT promovează conceptul de educație mediatică 
și  dezvoltă  produse și servicii media pentru copiii 

și tinerii din țară, pentru a-i ajuta să-și exprime 
opinia și să-și ceară drepturile.

2. Copiii cu nevoi speciale își cer drepturile, 
astfel încât să le fie garantate demnitatea și 
autonomia şi să li se faciliteze participarea 
activă la viaţa comunităţii.

3. Toți copiii au oportunități egale de in-
cluziune socială şi beneficiază de un mediu 

incluziv în localităţile în care trăiesc.

4. Performanța instituțională a CMT este îm-
bunătățită pentru a răspunde în mod prompt și profe-

sionist necesităților grupurilor-țintă.

5. CMT este un prestator important în oferirea de servicii în domeniul 
producției video, audio și foto. 
    

În anul 2015 CMT
a elaborat documente interne:

• Manualul resurselor umane CMT;
• Regulamentul intern CMT;
• Ajustarea Politicii de Contabilitate.

5



  Anul 2015 a fost unul deosebit pentru mine. Fiind manager 
al organizației „Centrul Media pentru Tineri”, spun că anul 

ce a trecut a fost plin de oportunități și de realizări.

Cea mai mare realizare a fost faptul că am reușit să extindem 
echipa - cu trei angajați -, ceea ce ne oferă o dezvoltare  in-
tensivă  a  diferitor activități și atingerea obiectivelor propuse. 

Tot în anul 2015 am crescut numărul proiectelor imple-
mentate, ceea ce înseamnă că am câștigat încrederea                                       

partenerilor, a donatorilor și aceasta ne oferă entuziasm să mer-
gem mai departe și să devenim și mai buni în domeniul nostru 

de activitate.  A fost un an în care ni s-au lărgit orizonturile, ni s-au         
diversificat cunoștințele, am investit în profesionalismul echipei și a 
crescut și numărul lecțiilor învățate.

A fost primul an, din ultimii cinci, în care am  beneficiat de cele mai multe instruiri pentru dezvoltarea or-
ganizațională.

A fost un an în care ne-am realizat un vis – cel de a  transforma studioul radio de la Centrul Media pentru 
Tineri într-un studio multimedia, cu echipament video performant, cu mai multe computere, cu programe 
de editare audio și video.

Un alt vis al nostru a fost relansarea emisiunii  TV ABRAZIV. Îmi doream să oferim,  din nou, o oportunitate 
tinerilor de a produce propriile reporataje  video  și  de a experimenta ceea ce noi numim „exprimarea vocii 
tinerilor”. Am reușit și aceasta!

Am mai reușit să inițiem prestarea unor servicii în domeniul producției media (video, foto) pentru a diver-
sifica sursele bugetare cu scopul de a asigura viabilitatea organizației și durabilitatea activităților. Astfel, 
din propriile resurse am reușit să implementăm proiectul Media Lab și să instruim  zeci de tineri care au 
devenit reporteri pentru emisiunea  ABRAZIV, difuzată la postul TV Moldova 1.

Și mai sunt multe dorințe asupra cărora noi muncim, fiind susținuți de parteneri și oameni activi. 
 Împreună, sunt sigură că vom reuși să  creăm  oportunități,  să schimbăm  lucrurile  spre bine, să informăm  
corect, să educăm și să promovăm lucrurile de calitate.

Altfel zis, să facem viața mai bună!

Vă mulțumesc că sunteți alături de Centrul Media pentru Tineri!

Mesajul Președintelui

Veronica Boboc

6



Echipa Centrului Media

„Centrul Media pentru Tineri este locul în care
poți să te dezvolți, dezvoltându-i pe alții!”

Ana Gurdiş
coordonatoare studio multimedia

„Aş lucra la Centrul Media pentru Tineri 
chiar dacă aş fi milionar”

Gabriel Encev
coordonator studio multimedia

Alina Găină
coordonatoare de proiecte

„La Centrul Media scriu despre tineri și încerc
să-i influențez pozitiv. Aceasta contează pentru
viitorul lor, dar și pentru viitorul nostru.”

Natalia Gribineţ
coordonatoare de proiecte

„La CMT înveți să te bucuri și să prețuiești tinerețea
la pachet cu oportunitățile acesteia!”
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Centrul Media pentru Tineri

3 angajați 

3 proiecte

4 proiecte

7 proiecte

3 angajați 

6 angajați 

2014

2013

2015
c r e ș t e m...
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Rezultate
2015

48
traininguri

590+
Beneficiari

65
voluntari

6
evenimente

publice

388
produse
media

7 proiecte
implementate

2
expoziții

de
fotografii

49
            

 reportaje
TV

ABRAZIV

6
instruiri pentru 

dezvoltarea
organizațională 

a echipei
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În 2015 CMT și-a dezvoltat capacitățile

1 atelier de 5 zile „Trainer of 
trainers”. Formator: Erik
Albrechtk, Deutsche Welle 
Akademie

1 atelier de 4 zile „Social Me-
dia”. Formatoare:
Miriam Klaussner și Julia Bay-
er, Deutsche WelleAkademie

1 atelier „Video Production” 
de 2 zile. Formatori: Nadine 
Wojcik, Cem Mete, Lina Elter, 
Deutsche Welle Akademie

1 atelier „Time Management” 
de o zi. Formator: Ștefan
Popov (Ascending) pentru 
echipa CMT

1 atelier „Project Management” 
(durata 40 de ore) pentru
managerul organizațieiVeroni-
ca Boboc.

1 atelier „Abordarea integra-
toare de gen”. Formatoare: 
Daniela Terzi-Barbăroșie



Proiectele
implementate în

2015
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Finanțator: SOIR Moldova
Durata: 12 luni

Proiectul a avut scopul de a dezvolta abilități de comunicare pentru copiii şi tinerii 
cu nevoi speciale, care pot să își ceară drepturile pentru favorizarea autonomiei 
şi facilitarea participării active la viaţa comunităţii.

Cele mai importante rezultate:
- Peste 40 de beneficiari, copii și tineri cu nevoi speciale, au dezvoltat cunoștințe și abilități în cadrul a 8 
Ateliere în Comunicare;
- 2 expoziții de fotografii la Călărași și la Criuleni, cu implicarea beneficiarilor și organizațiilor locale, care au 
avut scopul de a promova accesibilitatea în instituțiile de stat și cele private;
- Peste 10 filme produse de către și cu implicarea tinerilor cu nevoi speciale, distribuite pe internet și la TV 
M1 - ABRAZIV;
- 1 „Maraton al Accesibilității” organizat la Chișinău, în parteneriat cu alte  organizații din  domeniul inclu-
ziunii;

- 1 „Talk Forum” organizat cu participarea a 7 autoreprezentanți din regiuni diferite și un auditoriu de peste  
100 de persoane;
- Peste 15 surse media din Moldova au promovat  mesaje de incluziune și drepturile copiilor și tinerilor cu 
nevoi  speciale.

Organizațiile cu care a colaborat Centrul Media: AO Motivație, Chișinău, AO Dorința, 
Călărași,  CAJPD, Chișinău, AO FCPS, Criuleni, AO ACHFP, Orhei, AO Azi, Cahul,

AO Prima, Taraclia, Ask a Mom de la Chișinău.

„Abilitare prin Comunicare” 

http://voceatinerilor.md/article/povesti-de-viata-de-la-tineri-autoreprezentanti-445.html
http://voceatinerilor.md/article/-comunicatul---maratonul-chisinaul-accesibil-pentru-toti--378.html
http://voceatinerilor.md/article/tineri-cu-dizabilitati-si-au-cerut-drepturile-prin-fotografii-309.html
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„Egali în fața microfonului. 
Școala tânărului jurnalist”

Finanțator: Consiliul Europei și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare
Durata: 6 luni

Cele mai importante rezultate:

- Peste 20 de tineri jurnaliști instruiți, din dreapta și din stânga Nistrului;

- 2 ateliere de instruire pentru jurnaliști, în dreapta și în stânga Nistrului;

- 2 activități de documentare pentru jurnaliștii de pe ambele maluri de Nistru, cu privire la etica  mesajelor 
jurnalistice în mediatizarea subiectelor despre persoanele cu nevoi speciale;

- 13 materiale jurnalistice elaborate de tinerii jurnaliști de pe ambele maluri ale Nistrului, distribuite în 
social media;

- Colaborare dintre 2 organizații cu profil media și 2 organizații cu profil incluziv, de pe ambele maluri ale 
NistruluI.
Pentru realizarea proiectului, Centrul Media pentru Tineri a colaborat cu Centrul Tânărului Jurnalist de la 
Tiraspol, cu AOOSORC de la Tiraspol, cu ASCHFP de al Orhei. 

Proiectul a avut scopul de a instrui tineri jurnaliști din dreapta și din stânga Nistrului în producerea 
materialelor jurnalistice de calitate, corecte din punct de vedere etic atunci când se mediatizează 

subiecte despre persoanele cu dizabilități.

http://voceatinerilor.md/article/muncesc-pe-maluri-diferite-dar-s-au--intalnit-pentru-acelasi-scop-287.html
http://voceatinerilor.md/article/egali-in-fata-microfonului--scoala-tanarului-jurnalist-277.html
https://youtu.be/3EAvvh7-pFA?list=PLvcVspC_0-Em-_7nrxKvcQoA0hXTL7FGX
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„Accesul copiilor la social media
și surse de informare” 

Finanțator: Global Fund for Children
Durata: 12 luni 

Cele mai importante rezultate:

- 75 de copii instruiți în cadrul a 8 ateliere media organizate pentru copiii din afara capitalei;
- 8 localități în care a fost promovată libertatea de exprimare a copiilor și dreptul la opinie, prin diverse 
instrumente media – fotografie, articol, video;

- Peste 15 produse media elaborate de copii, beneficiari ai proiectului.

Proiectul a avut scopul de a promova jurnalismul cetățenesc și importanța exprimării prin intermediul 
new media pentru copiii și tinerii din zone îndepărtate ale țării, unde accesul la informație este limitat.

https://youtu.be/GAP9JVAsVsg?list=PLvcVspC_0-EmqjOT4EItIl3xLgrNAK3Bt
https://youtu.be/T_jyYmZjkAs

https://youtu.be/Ouaxe4bqiHI?list=PLvcVspC_0-EnrIl8Q-olgfSU4kPaW7cqv
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„Tineri reporteri pentru Tineri”

Finanțator: Ministerul Tineretului și Sportului din Republica Moldova
Durata: 6 luni

Cele mai importante rezultate:

- 2 instruiri pentru tinerii reporteri;

- 30 de reporteri instruiți și implicați în producerea emisiunii ABRAZIV;

- 49 de reportaje produse;

- 10 ediții ABRAZIV difuzate.

 
Proiectul a avut scopul de a relansa emisiunea TV pentru tineri ABRAZIV, difuzată la TV Moldova 1. 
Emisiunea reprezintă vocea tinerilor din R. Moldova și include în circuitul informațional problemele și  
succesele tinerilor.

Vedeți aici toate reportajele ABRAZIV:

http://voceatinerilor.md/article/tinerii-jurnalisti-relanseaza-emisiunea--abraziv-370.html
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Partener:
Compania Publică
Teleradio Moldova

https://www.youtube.com/channel/UCbELJB42uXr_SmoUSfx6N3Q
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„Educație Mediatică pentru Tineri”
Finanțator: DW Akademie
Durata: Inițiat în luna noiembrie, 2015

Cele mai importante rezultate:

- 4 ateliere de „Educație Mediatică”, a câte 2 zile, în 4 regiuni diferite;

- 80 de tineri instruiți în Educație Mediatică;

- 1 Campanie Media dezvoltată de către tineri - „Dragă viitor primar”.
 - Dotarea studioului Media de la CMT cu utilaj performant.

 Proiectul are scopul de a promova educația mediatică pentru tineri, astfel încât aceștia să se in-
formeze corect din sursele media – internet, presă scrisă, radio sau tv - și să acționeze ca cetățeni 
responsabili și activi. 

http://voceatinerilor.md/article/foto--educatie-mediatica-o-altfel-de-abordare-despre-mass-media-pentru-tineri-440.html

http://voceatinerilor.md/article/vox---tinerii-au-nevoie-de-educatie-mediatica-in-scoala-442.html
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„Jurnalism cetățenesc
pentru Tineri”

Finanțator: Ambasada SUA în Republica Moldova 
Durata: 12 luni

Cele mai importante rezultate:

- 8 traininguri organizate în dreapta și în stânga Nistrului;

- 85 de  tineri instruiți;

- 30 de video storytelling-uri;

- 68 de articole scrise de tineri;

- 2 campanii media sociale dezvoltate de tineri.

 
 Proiectul a avut scopul de aspori gradul de implicare a tinerilor în acţiuni civice la nivel comunitar prin  
intermediul jurnalismului cetățenesc şi uneltele specifice new media.

http://voceatinerilor.md/article/video-jurnalism-cetatenesc-pentru-tineri-219.html
http://voceatinerilor.md/article/vox---manipularea-in-mass-media-asa-cum-o-percep-tinerii-424.html
http://voceatinerilor.md/article/campanie---tinerii-orheieni-cer-viitorului-primar-sustinere-si-incredere-301.html
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Instruiri „Media Lab” 
Finanțator: Această activitate a fost dezvoltată în bază de voluntariat de către echipa CMT 
                       în cadrul colaborării cu Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului (DMPDC).
Durata: 12 luni

Cele mai importante rezultate:

- 16 ateliere organizate pentru copii și tineri;

- 45 de copii și tineri instruiți;

- 70 de filme storytelling;

- 20 de articole scrise.

 Proiectul are scopul de a dezvolta abilități de filmare, de scriere, de fotografiere și de promovare a 
diverselor subiecte ce țin de interesul copiilor și al tinerilor. Media Lab este laboratorul celor interesați 
de jurnalism.

http://voceatinerilor.md/article/tinerii-de-la-gura-bicului-scriu-despre-medialab-477.html

http://voceatinerilor.md/article/video---making-of-medialab-2015-367.html

https://youtu.be/zoo7mz5CiIs?list=PLvcVspC_0-EmqjOT4EItIl3xLgrNAK3Bt
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 Emisiunea TV ABRAZIV
Emisiunea ABRAZIV este un produs – proiect, inițiat de către TV Moldova 1 și AO Centrul Me-
dia pentru Tineri, cu susținerea UNICEF Moldova inițiat în 2007. 

Emisiunea ABRAZIV este un proiect pentru tineri, coordonat de către tineri, având ca grup 
țintă tinerii.

ABRAZIV este un proiect unic în Republica Moldova, specificul lui fiind implicarea exclusivă a 
tinerilor în producere și difuzarea materialelor.

În 2015, proiectul ABRAZIV a fost  reluat  prin  proiectul susținut financiar de către Ministerul 
Tineretului și Sportului.

 În 2015  au fost difuzate 10 ediții  ale emisiunii ABRAZIV și  49  de reportaje realizate de 
către tineri.

30 de tineri au fost implicați în realizarea emisiunii TV.
 

”ABRAZIV este proiectul care-i învață pe        
tineri să filmeze și să editeze materiale 
video. La ABRAZIV vin tineri din sate, tin-
eri din orașe. Unii dintre ei devin reporteri 
sau operatori la instituții media, iar alții în-
cep să muncească la evenimente și astfel 
își câștigă pâinea”.

Leonid Melnic
producător general TV Moldova 1

Eugen  Popovici
producător emisiune   

„ABRAZIV este un proiect al tinerilor. Un lucru im-
portant pe care l-am observat de când muncesc 
asupra emisiunii este că în orice proiect pentru tineri 
trebuie să fie acceptate greșelile ca niște lecții. Tin-
erii trebuie să aibă liberatatea de a crea fără a fi in-
fluențați de către adulți, iar ABRAZIV oferă aceasta”.

Urmăriți ABRAZIVîn fiecare sâmbătă,la 13:15,la TV Moldova 1
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Bilanțul contabil 2015, MDL

Active imobilizate
Imobilizări necorporale
Imobilizări corporale

Mijloace fixe
Active circulante
Creanțe comerciale și calculate

Avansuri acordate curente
Creanțe ale bugetului
Creanțe ale personalului

Numerar
                CASA

Conturi curente în monedă națională
Conturi curente în valută străină

Alte active circulante
Cheltuieli anticipate curente

Total activ

Capital propriu
Excedent net al perioadei de gestiune

Fonduri
Fondul de active imobilizate
Fondul de autofinanțare

Datorii curente
Datorii comerciale curente

Datorii comerciale curente
Avansuri primite curente

Datorii calculate curente
Datorii față de personal privind retribuirea muncii
Datorii privind asigurările sociale și medicale
Datorii față de buget
Venituri anticipate curente
Finanțări și încasări cu destinație specială curente

Alte datorii curente
Datorii preliminate

Total pasiv

635147
40999

594148
594148

548116
114938
94267
16423
4248

433031
9

366498
66524

147
147

1183263

991509
356362
635147
635147

0
191754

64812
1419

63393
126769

3988
2551
458

106497
13275

173
173

1183263
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OPINII despre CMT

„În ultimii doi ani, Centrul Media pentru Tineri a descoperit și 
s-a lăsat provocată de tot ceea ce înseamnă dezvoltare or-
ganizaţională iar rezultatele, nu s-au lăsat mult aşteptate. De 
asemenea, istoria unui CMT mai puternic a fost comunicată 
şi publicului suedez, fapt ce vine să confirme saltul calitativ 
făcut de organizaţie”.

„Când am venit la CMT eram îndrăgostită deja de producția 
video și de tot ceea poți crea datorită ei. Aici am crescut moral 
și profesional alături de oameni care mi-au oferit posibilitatea 
să pășeșc singură pe propriile picioarele, să greșesc, să înţelg 
că am greșit, să repar, apoi să merg înainte cu mai multă forță. 
Toate filmulețele video pe care le-am realizat au avut un im-
pact semnificativ asupra mea. Coordonând o echipă de vol-
untari pentru emisiunea ABRAZIV, m-am educat şi am învăţat 
să-i educ pe alţii. CMT este locul în care te regăseşti, creşti şi 
devii profesionist”.

„CMT mi-a oferit oportunități de dezvoltare.
Emisiunea ABRAZIV este un astfel de exemplu. Datorită CMT 
am primit o instruire în domeniul mass-media, punându-mi 
astfel o bază în viitoarea mea carieră de jurnalist. De o utilitate 
deosebită mi-au fost trainingurile organizate de Centrul Media 
în parteneriat cu DW Akademie. CMT mi-a oferit o   puternică 
motivație. Astfel, reportajele pe care le realizez pentru emisi-
unea ABRAZIV mă inspiră să progresez”.

Maxim Stratan,
voluntar CMT

Ana Gurdiș,
angajată CMT  în 2015

Olga Canaly,
manager de program,

SOIR Moldova
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„În anul 2015, AO „Centrul Media pentru Tineri” a devenit tot 
mai activă pe rețelele de socializare și aceasta m-a bucurat. 
Îmi place să văd că echipa crește, iar activitățile organizației 
sunt tot mai diverse”.

Tatiana Eţco,
jurnalistă la Radio Europa Liberă,

membră de bord CMT



Mulțumiri
AO „Centrul Media pentru Tineri” aduce mulțumiri tuturor celor

care au fost implicați în activitățile organizației din anul 2015.

Mulțumim copiilor și tinerilor beneficiari ai activităților AO „Centrul Media pentru Tineri”
și voluntarilor care s-au implicat în crearea produselor media și în promovarea vocii lor.

Mulțumim organizațiilor care au susținut financiar activitățile
AO „Centrul Media pentru Tineri”:

SOIR Moldova
DW Akademie

UNICEF Moldova
Ambasada Americii în Moldova

Global Fund for Children
Consiliul Europei

Agenția Austriacă pentru Dezvoltare
Ministerul Tineretului și Sportului din Republica Moldova 

Mulțumim partenerilor:

Direcția municipală pentru protecţia drepturilor copilului (DMPDC)
Ministerul Educației al Republicii Moldova 

Compania Teleradio Moldova
Asociația „Motivație” din Moldova

Asociația „Dorința”, Călărași 
Asociația „Femeia și Copilul – Protecție și Sprijin”, Criuleni

Asociația Eco-Răzeni, Floarea de Cireș 
Asociația „ASCHFP”, Peresecina

Asociația „Azi”, Cahul 
Asociația „Prima”, Taraclia

Centrul de Tineret din Orhei
Asociația „Altruism” 

Fundația de Binefacere „Caritas Moldova” 
Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC)

Oficiul „Schimbarea Climei”
Centrul de Asistență Socio-Medicală la Domiciliu
AO „Copil, Comunitate, Familie” (CCF Moldova)

Asociația „Altruism”
Centrul „ОСОРЦ”, Tiraspol

,,ОО Вдохновение”,  Comrat
Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC)

НПО ,,Центр молодых журналистов”, Tiraspol
PNUD Moldova 
UNDP Moldova 

GIZ Moldova
Fundația pentru Educație din Republica Moldova 

Centrul de Instruire și Consultanță Organizațională, CICO
Fundația Est-Europeană (FEE)

Mulțumim platformelor media:

TV Moldova 1
Știripozitive.eu

Radio Moldova Tineret
Centrul de Investigații Jurnalistice (CIJM)

Asociația Presei Independente (API)
Diez

Radio Plai 
Platforma online „Ask a Mom”
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