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Viziunea
organizației 

Centrul Media pentru 
Tineri devine o plat-

fomă națională pentru 
copiii și tinerii din Republi-

ca Moldova. Aceștia își cer și 
își promovează drepturile prin 

instrumente media. 

Misiunea
organizației

AO „Centrul Media 
pentru Tineri” pro-
movează accesul tinerilor 
la informație utilă și adecvată 
vârstei, pentru a-i pregăti să ia 
decizii responsabile, să-și pro-
moveze și să-și apere drepturile 
prin instrumente media, dând 
dovadă de responsabilitate civ-
ică și de cunoștințe în domeniul 
educației mediatice. 

Centrul 
Media 

pentru Tineri 
De la înființarea sa, în anul 
2003, Asociația Obștească 

„Centrul Media pentru 
Tineri” a implementat zeci de 
proiecte care au promovat 

drepturile copiilor 
și tinerilor la libera 
exprimare, opinie, 

participare, 
asociere, 
protecție, 
incluziune 
și dreptul 
la un mod 

de viață 
sănătos.

Centrul Media pentru Tineri a devenit un 
centru-resursă pentru copiii și tinerii pa-
sionați de educație mediatică, jurnalism, 
blogging, social media, precum și pentru 
profesioniștii care activează în domeniul 
promovării drepturilor copiilor și vocii lor 
în spațiul public.

CMT a dezvoltat cunoștințe și abilități de 
comunicare la peste 10 mii de copii 
și tineri din toată țara. Organi-
zația a realizat peste 250 de 
traininguri, workshopuri, 
ateliere media și sute 
de emisiuni radio și TV, 
produse video, articole, 
spoturi sociale.

Astăzi, Centrul Media pentru Tineri este 
un promotor al educației media în rândul 

elevilor și profesorilor din țară. Organi-
zația promovează incluziunea socială a 

copiilor și tinerilor, participarea și activis-
mul civic prin utilizarea instrumentelor de 

comunicare.

Cu ajutorul Centrului Media pentru Tin-
eri, copiii și tinerii au oportunitatea 

de a-și dezvolta potențialul fo-
losind cele mai noi tehnologii 

multimedia și au posibili-
tatea de a fi auziți și con-
sultați de către factorii de 

decizie în problemele 
ce-i vizează.



Promovăm educația media și dez-
voltăm competențe media și di-
gitale în rândul copiilor, tinerilor, 
profesorilor și al altor specialiști;

Oferim resurse informaționale și 
educaționale copiilor și tinerilor 
pentru a-i ajuta să-și  dezvolte po-
tențialul, să se afirme, să-și expri-
me liber opinia;

Organizăm ateliere interactive de 
comunicare, de educație media 
pentru copii și tineri; 

Promovăm participarea, spiritul 
civic, atitudinea nondiscriminato-
rie, comportamentele sănătoase în 
rândul copiilor și al tinerilor;

Contribuim la incluziunea socială a 
copiilor și tinerilor cu nevoi speci-
ale;

Ghidăm tinerii în formarea profesi-
onală în domeniul media;

Producem materiale multimedia - 
foto, video, grafice etc.

Ce facem?



Echipă de formatori cu abilități în domeniul mass-mediei și al tehnologiilor 
informaționale, ce dispune de un studio multimedia și de echipament 

corespunzător ce permite elaborarea mesajelor sociale.

Puncte forte ale organizației

Experiență de lucru cu 
tineri și copii din diverse 

regiuni ale țării;

Atitudine responsabilă, 
corectitudine și transparență 
în dezvoltarea activităților;

Abilități în promovarea 
educației media în rândurile 
copiilor și tinerilor din țară 
prin instruiri nonformale;

Inovație și originalitate în 
activități; 

Implicare directă a copiilor 
și tinerilor în folosirea 

tehnologiilor multimedia, în 
promovarea opiniilor prin 

mesaje vizuale;

Portofoliu bogat cu proiecte 
implementate și cu un număr 

mare de produse media 
calitative; 



În 2016 ne-am propus aceste obiective: 
1. CMT promovează conceptul de educație mediatică în rândul 

elevilor și profesorilor din țară, prin instruri și implicare în crearea 
produselor media de către copii și tineri.

2. Copiii cu nevoi speciale își cer drepturile prin intermediul produ-
selor media, astfel încât să le fie respectată demnitatea, autono-
mia şi facilitată participarea activă la viaţa comunităţii. 

3. Performanța instituțională a CMT este îmbunătățită pentru a răs-
punde în mod prompt și profesionist necesităților grupurilor-țintă. 

4. CMT devine un prestator important în oferirea de servicii în do-
meniul producției video, audio și foto.

Domeniile de activitate în 2016

Educație mediatică

Noile tehnologii și schimbările din spațiul informațional impun dezvol-
tarea educației media mai mult ca oricând. În unele țări educația me-
diatică a devenit parte integrantă a programului școlar. Centrul Media 
pentru Tineri este un promotor al educației media în R. Moldova.

Instruirile în educație media pentru copii, tineri și profesori au scopul 
de a dezvolta gândirea critică, abilitățile de informare, comunicare și 
socializare. Instruirile media conțin și componenta de creare a pro-
duselor media care ulterior sunt promovate pe pagina voceatinerilor.
md și în cadrul emisiunii TV „Abraziv”, difuzată la TV Moldova 1.  

Incluziune socială
Incluziunea socială presupune un șir de acțiuni orientate spre 
integrarea în societate a persoanelor vulnerabile. Incluziunea 
socială mai are scopul de a înlătura stereotipurile legate de anu-
mite persoane și de a promova caracterul individual al acestora.

Prin ateliere media, campanii și evenimente publice, CMT pro-
movează drepturile copiilor și tinerilor cu nevoi speciale. In-
struirile au menirea să le dezvolte abilitățile de comunicare și 
de participare prin utilizarea instrumentelor media, astfel încât 
copiii și tinerii cu nevoi speciale să ia decizii și să-și ceară drep-
turile, participând activ la viața socială din comunitatea lor.

Producție multimedia
CMT a devenit un producător și un promotor de produse 
media ce transmit mesaje sociale. CMT creează produ-
se media (foto, video, grafică) și formulează mesaje pe 
care le susține alături de alți parteneri și organizații din 
societatea civilă. Studioul multimedia al organizației este 
unul performant, în care sunt implicați profesioniști, tineri 
jurnaliști și voluntari. 



2013

2014

2015

2016

Cum am crescut în 2016 

9 angajați
5 proiecte

6 angajați
7 proiecte

3 angajați
4 proiecte

3 angajați
3 proiecte



Echipa Centrului Media pentru Tineri crește!
Aceasta este concluzia mea pentru  anul 2016 în calitate de lider. Devenim mai 
puternici, mai prezenti in viata tinerilor pe care ii sustinem să-și exprime opinia, să  
participe la viața  publică, să ia atitudine și să creeze! 

Suntem alaturi de tineri de peste 14 ani, iar nouta-
tea din acest an este că diversificăm  activitățile 
noastre în regiuni. Astfel ajungem la tineri 
care nu au benefeciat niciodată de o in-
struire non-formală, instruim tineri care 
nu și-au imaginat vreodata ca un film, 
un reportaj sau cateva fotografii pot 
exprima gandurile, problemele sau 
opiniile lor. Pe parcursul anului trecut 
am ajuns la tineri si le-am vorbit des-
pre noile tehnologii si despre faptul 
ca retelele sociale nu sunt doar pentru 
like-uri si comentarii, ci ele pot deveni 
o platforma de promovare a exemplelor 
pozitive, a dreptului la exprimare, a ima-
ginii de sine. 

Cuvintele importante care au creat atmosfera 
Centrului Media in 2016 au fost - educație media, copii și 
tineri din regiuni, tineri cu nevoi speciale, autoreprezentanți, evenimente publice, 
produse media create de colegii mei și de tineri (video, foto, articole). 

Sunt mândră de echipa Centrului Media! Mă bucur cand lucrurile sunt facute cu 
multă dăruire și perseverență, și apreciez fiecare oportunitate care duce la noi 
provocări și experiențe. Munca in echipa si parteneriatele reusite mă energizează 
în fiecare zi și îmi sporesc dorința de a face și mai multe  lucruri utile și necesare 
copiilor și tinerilor din țară. Pentru 2017 avem o agendă plină in care am inclus și 
lecții învățate in 2016. Muncim pentru scopurile noastre, tindem să devenim mai 
buni și să  obținem încrederea  partenerilor  și a celor care ne împărtășesc valorile.  
 
Va mulțumesc pentru că susțineți activitatea Centrului Media pentru Tineri.

Veronica Boboc,
președinte AO Centrul Media pentru Tineri



Diana Bulai
„Am învățat că, cu cât suntem mai maturi, cu 

atât mai mult avem de învățat, mai ales atunci 
când apar copiii în familie”.

Echipa Centrul Media pentru Tineri

Gabriel Encev 
„Anul 2016 a fost un an minunat ce m-a scos din zona de confort 
și m-a făcut să cunosc oameni profesioniști care mi-au influențat 
activitatea. Datorită proiectelor în care m-am implicat, am înțeles 

că fotografia poate spune povești de viață, poate construi iluzii sau 
poate masca unele adevăruri”.

Alina Găină 
„În 2016 la Centrul Media pentru Tineri mi-am îmbunătățit abi-
litățile de formatoare. Am participat la traininguri și am înțeles 
mai bine procesele de instruire. În 2016 am înțeles că lucrurile 
făcute alături de parteneri te fac să te simți mai bine și să ai 
rezultate mai bune”. 

Ana Gurdiș 
„În anul 2016 am devenit o persoană cu trei ochi, unul dintre ei deve-
nind obiectivul camerei de filmat. Prin cel de-al treilea ochi am reușit 

să arăt publicului viața așa cum o simt eu. Nu am avut limite pentru 
creativitate, ba, dimpotrivă, CMT mi-a permis să ies din tiparele obișnu-

ite și să scot în evidență lucruri simple pe care uităm să le apreciem”. 

Cristina Cucoș
„Nu te naști părinte, ci devii. Meseria de mamă și de tată nu este 
predată în nicio instituție de învățământ, de aceea e nevoie, ca 
părinte, să te educi pe tot parcursul vieții și să fii atent la exem-
plul pe care îl oferi copilului tău”.

Natalia Gribineț
„În doi ani, de când fac parte din echipa CMT, am interacțio-
nat cu o comunitate de tineri ingenioși, creativi, cu un po-
tențial enorm de prețios pentru societate”.



Cele mai importante rezultate

2 pagini create pe Facebook
www.facebook.com/centrul.media.pentru.tineri
www.facebook.com/suntparinte.md

845 de tineri instruiți 
din 42 de localități

65 de traininguri desfășurate în 
27 de localități din teritoriu 

38 de traininguri 
organizate la Chișinău

1 tabără de vară, Media Camp, 
pentru 33 de tineri, cu 5 zile de 
educație și producție media

4 ediții Media Lab cu 
durata de 1 lună (fiecare) 
pentru 120 de tineri

123 de reportaje 
create de tineri 

23 de emisiuni TV 
„Abraziv” cu durata de 
20 minute (fiecare), 
difuzate la TV Moldova 1

2 expoziții de fotografie 
„Alege o meserie pentru viață”, 
expuse public la Chișinău 
și la Bălți, ce au avut drept 
scop promovarea educației 
vocaționale și a instituțiilor 
profesionale

6 instruiri în domeniul 
advocacy, comunicare, 
social media, 
management financiar 
și digital marketing, 
organizate pentru 
echipa CMT în scopul 
dezvoltării capacităților 
organizaționale

www.voceatinerilor.md, 
cu 160 de materiale 
publicate în 2016

www.suntparinte.md - 
285 de articole,
peste 50 de produse video

www.facebook.com/centrul.media.pentru.tineri
www.facebook.com/suntparinte.md
www.voceatinerilor.md
www.suntparinte.md


Localități în care am desfășurat traininguri

Edineț Soroca

Râbnița

Fălești

Orhei

Dubăsari

Vadul lui Vodă

Chișinău

Ialoveni
Anenii 
Noi

Cosești

Gura Bîcului

Tiraspol
Bender

Căușeni

Ștefan Vodă

Hâncești

Nisporeni

Ungheni



Șase tineri autoreprezentanți, din di-
ferite regiuni ale Republicii Moldova, 
au povestit despre ei și despre succe-
sele sau necesitățile lor în cadrul Talk 
Forumului Autoreprezentare 2016, 
ediția a II-a. Implicați în viața socială a comunității 
din care fac parte, tinerii au vorbit despre moda-
litatea prin care au fost integrați în școală, des-
pre oportunitatea de a-și găsi un loc de muncă 
și despre atitudinea oamenilor față de ei. Eveni-
mentul a fost organizat în colaborare cu organi-
zații locale partenere. 

- 6 oratori, tineri cu nevoi speciale, din 6 regiuni 
diferite care și-au spus poveștile de viață în fața 
unui public;

- 6 organizații/grupuri de lucru cu care  
am colaborat;

- 6 filme de prezentare și de promovare;
- 8 artiști;
- Peste 100 de invitați;
- 1 instituție ce a mediatizat evenimentul –  

postul public TV M1;
- 8 articole despre eveniment pe  

voceatinerilor.md.

3 evenimente publice în 2016

TALK FORUM
PENTRU AUTOREPREZENTANȚI, EDIȚIA A II-A 

Premiul Media pentru Tineri este 
un concurs organizat pentru pri-
ma dată de CMT și a debutat cu 
o tematică liberă. Concursul inițiat are scopul 
să promoveze participarea tinerilor și interesul 
lor pentru diverse proiecte media, să sporeas-
că nivelul de calitate al produselor media rea-
lizate de tineri și să promoveze vocea tinerilor 
în spațiul public. În același timp, Centrul Media 

pentru Tineri își propune să lanseze un concurs 
național în domeniul media care, ulterior, pen-
tru un impact mai mare în rândul tinerilor, să 
devină o tradiție susținută de Ministerul Educa-
ției, Ministerul Tineretului și Sportului. 
- 8 tineri câștigători (5 pentru secțiunea foto și 

3 pentru secțiunea video);
- 102 formulare depuse;
- 18 articole de vizibilitate în mass-media.

Cele mai solicitate profesii pe piața muncii au 
fost prezentate în cadrul lansării campaniei de 
admitere în învățământul profesional pentru 
anul de studii 2016-2017. Centrul Media pentru 
Tineri, alături de Ministerul Educației, împreună 
cu Agenția Austriacă de Dezvoltare și Centrul 
pentru Educație Antreprenorială și Asistență în 

Afaceri, a îndemnat tinerii care își fac studiile în 
școli profesionale să vorbească în public despre 
profesiile lor. 
În cadrul campaniei au fost realizate două expo-
ziții de fotografie „Alege o meserie pentru viață”, 
expuse la Chișinău și la Bălți. Bannerele continuă 
să fie amplasate în centrul celor două municipii.

Partener

PREMIUL MEDIA PENTRU TINERI 
SINGURUL CONCURS MEDIA DIN R. MOLDOVA ORGANIZAT PENTRU TINERI

Partener

Parteneri

CAMPANIE PUBLICĂ DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL 

„ALEGE O PROFESIE PENTRU VIAȚĂ”



Dezvoltare organizațională

În 2016, echipa CMT
și-a dezvoltat cunoștințele și capacitățile:
„Voice of Youth Video Workshop”, training
Formatori: Abi Daruvalla, Jeroen Westerbeek, 
Lely Djuhari, Alexia Dickinson, UNICEF.

„Social Media and 
online communication”, 
workshop
Formatori: Julia Bayer, 
Julia Donchenko, 
Onnik James,
DW Akademie.

„Team Building”, training
Formator: Peter-Vlad Ianusevici,
Academia Dumitrescu.

„Advocacy and Lobby
through Communication”,
2 traininguri
Formatori:
Florin Gîscă,
Mariana Iațco,
CICO Moldova.



Proiectul: „CONSOLIDAREA LIBEREI EXPRIMĂRI ÎN REPUBLICA MOLDOVA”
„Strengthening the freedom of expression in the Republic of Moldova”

Finanțator: Deutsche Welle Akademie
Durata: martie - decembrie 2016
Scopul: Promovarea educației media în rândul tinerilor, astfel încât aceștia să se informeze co-
rect din sursele media – presa scrisă, radio, TV și online – și să-și dezvolte o gândire critică.

Cele mai importante rezultate

Articole:
1. http://voceatinerilor.md/article/nu-as-fi-crezut-ca-jurnalistii-pot-minti---iuliana-nisporeni-568.html
2. http://voceatinerilor.md/article/as-recomanda-media-camp-si-altor-tineri-madalina-gustiuc-536.html
3. http://voceatinerilor.md/article/premiul-media-pentru-tineri-2016-si-a-desemnat-castigatorii-617.html
4. http://voceatinerilor.md/article/video---jurnalismul-si-retelele-de-socializarea---subiecte-de-interes-pentru-elevii-de-la-causeni-589.html

îmbunătățirea imaginii paginii 
de Facebook a CMT și spori-
rea numărului de urmăritori 
de la 2.899 (martie) la 4.304 
(decembrie).

363 de tineri din toată țara 
(132 de băieți și 231 de fete) 
instruiți și implicați în activități 
de educație mediatică

11 traininguri în educație me-
diatică (2 zile fiecare) desfășu-
rate în 7 localități din țară

1 Summer Media Camp la 
care au participat 35 de tineri 
din toată țara, selectați din 227 
de candidați care au depus 
formulare de participare

152 de produse media create 
de tineri

70 de fotoreportaje publicate 
pe voceatinerilor.md

100 de storytelling-uri pro-
movate pe voceatinerilor.md

123 de reportaje TV incluse 
în 23 de emisiuni „Abraziv” cu 
durata de 20 minute fiecare

1 concurs national - Premiul 
Media pentru Tineri - la care au 
participat 102 tineri din toată 
țara, cu produse foto și video

3 6 3 11



Proiectul: „EDUCAȚIE MEDIATICĂ ȘI JURNALISM CIVIC
PENTRU TINERII DIN TRANSNISTRIA”

„Media education and citizen journalism for young from Transnistria”

Finanțator: European Endowment for Democracy
Durata:  aprilie 2016 – martie 2017
Scopul:  Proiectul are scopul de a spori implicarea tinerilor în cadrul activităților civice la nivel 
comunitar. CMT susține această inițiativă prin acordarea de granturi mici oferite echipelor de 
tineri implicați în dezvoltarea miniproiectelor în comunitatea lor.

Cele mai importante rezultate

 Articole:
1. http://voceatinerilor.md/article/elevii-din-bender-isi-doresc-un-curs-de-educatie-mediatica-in-scoala-524.html
2. http://voceatinerilor.md/article/elevii-de-la-liceul-lucian-blaga-din-tiraspol-imbratiseaza-microfonul-radio-586.html
3. http://voceatinerilor.md/article/ziarul-evrikapro-renunta-la-tipar-si-trece-pe-online-598.html

4 traininguri de educație me-
diatică desfășurate în 4 licee 
cu predare în limba română 

din stânga Nistrului

70 de tineri instruiți care și-
au îmbunătățit cunoștințele și 
abilitățile în educație mediati-

că (58 fete, 12 băieți)

8 proiecte inițiate și imple-
mentate cu implicarea a peste 

90 de elevi din 4 licee din 
stânga Nistrului:

- Liceul Teoretic „Lucian Bla-
ga” din Tiraspol;
- Liceul Teoretic „Mihai Emi-
nescu” din s. Corjova, Dubă-
sari;
- Liceul Teoretic „Evrika” din 
Râbnița;
- Liceul Teoretic „Alexandru 
cel Bun” din Bender.

1 platformă web creată de 
tineri pentru tineri  

proevrika.wordpress.com

35 de produse media publi-
cate și promovate pe pagina 

www.voceatinerilor.md



PROIECTUL: „ABILITAREA PRIN COMUNICARE”

Finanțator: IM Swedish Development Partner
Durata:  ianuarie - decembrie 2016
Scopul:  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 par-
ticipării active la viaţa comunităţii. 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 auto-
nomiei şi facilitarea participării active la viaţa comunităţii.

Cele mai importante rezultate

Articole:
1. http://voceatinerilor.md/article/video---au-fost-premiati-angajatorii-remarcabili-din-republica-moldova-613.html
2. http://voceatinerilor.md/article/6-tineri-si-au-spus-povestile-de-viata-si-au-motivat-publicul-603.html
3. https://www.youtube.com/watch?v=e_1EFgQ2zrg

Organizațiile cu care a colaborat Centrul Media pentru Tineri: AO Motivație, Chișinău; AO Dorința, 
Călărași; CAJPD, Chișinău; AO FCPS, Criuleni; AO ACHFP, Orhei; AO Azi, Cahul; AO SOS Autism, Chiși-
nău; AO Copiii Ploii, Chișinău; AO Eco-Răzeni, Ialoveni; Key Stone Moldova, Chișinău; Grupul de Au-
toreprezentanți Hîncești; Grupul de Autoreprezentanți Fălești; Grupul de Autoreprezentanți Ungheni.

Peste 50 de beneficiari direcți, 
copii și tineri cu nevoi speciale, 
care și-au îmbunătățit cunoș-
tințele și abilitățile în cadrul a 
patru ateliere de comunicare; 

4 materiale video realizate 
cu implicarea persoanelor cu 
nevoi speciale și difuzate în 
cadrul emisiunii ABRAZIV la 
TV M1. 

Peste 20 de materiale media 
despre drepturile și succesele 
persoanelor cu nevoi speciale, 
distribuite pe voceatinerilor.
md și alte surse. 

6 parteneriate dezvoltate îm-
preună cu organizații locale și 
naționale din domeniul inclu-
ziunii;

Un „Talk Forum” organizat cu 
participarea a 6 autoreprezentanți 
din regiuni diferite și cu un audi-
toriu de peste 100 de persoane;

- Un grup de tineri autoreprezentanți care și-a cerut, prin comunicare, 
dreptul la o infrastructură accesibilizată în orașul Hîncești. În urma acțiu-
nilor au fost adaptate 4 obiective. 

2 instruiri pentru dezvoltarea 
echipei Centrului Media pentru 
Tineri și fortificarea abilităților 
acesteia în domeniul incluziunii; 



Partenerii: Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA), Liechitenstein 
Development Service (LED), Ministerul Educației (ME).
Centrul de Excelență în Industrie Ușoară, Școala Profesională de la Bubuieci; Școala Profesio-
nală nr. 5; Școala Profesională nr. 6; Școala Profesională nr. 4 Bălți; Școala Profesională nr. 3, 
Colegiul FeroviarBălți; Școala Profesională de la Râșcani; Centrul de Excelență în Horticultură și 
Tehnologii Agricole din Țaul, Dondușeni.

Articole:
1. https://youtu.be/p_t4od37MAs?list=PLvcVspC_0-EmE0NvUUfTkdwsGW5BASrae; 
2. http://voceatinerilor.md/article/foto---invata-o-meserie-pentru-viata-576.html; 
3. http://voceatinerilor.md/article/foto---invata-o-meserie-pentru-viata---expozitie-foto-la-balti-577.html.

Producerea a 16 istorii de succes (video) și 
difuzarea lor în cadrul emisiunii „Abraziv” de 
la TV M1 și pe social media

Lansarea, în premieră, în 
Moldova a unei campanii de 
admitere pentru învățământul 
profesional tehnic la care au 
participat parteneri instituți-
onali - Ministerul Educației și 
organizații - CEDA, ADA, LED

Promovarea și mediatizarea, 
în premieră, a unor mese-
rii necunoscute, dar ce pot 
fi practicate în R. Moldova: 
ciontolitor-tranșator de carne, 
floricultor, electronist-electri-
cian auto

Realizarea unui spot 
social de promovare a 
învățământului vocațional-
tehnic, distribuit la posturile 
TV Moldova 1, Jurnal TV

Lansarea a 2 expoziții de fotografie, a câte 32 
de imagini fiecare, la Chișinău și la Bălți

Cele mai importante rezultate

Proiectul: „SUSȚINEREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  PROFESIONAL 
PRIN INSTRUMENTE MEDIA”

Finanțator: Agenția Austriacă de Dezvoltare (ADA) 
Durata: aprilie – noiembrie 2016
Scop: Proiectul are scopul de a informa tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 și 19 ani, precum și 
părinții acestora despre avantajele și oportunitățile învățământului vocațional-tehnic din țară și 
alegerea unei meserii necesare pe piața muncii.



Cele mai importante rezultate

Proiectul: „ACCESUL COPIILOR LA SOCIAL MEDIA  
ȘI LA SURSELE DE INFORMARE”

Finanțator: Global Fund for Children
Durata: ianuarie 2016 – decembrie 2016
Scop: Proiectul are scopul de a îmbunătăți abilitățile de informare și exprimare a copiilor din 
regiunile R. Moldova, prin utilizarea instrumentelor media și social media. 

30 de copii instruiți în cadrul 
a 2 ateliere media organizate 
pentru copiii din regiuni – 
Gura Bîcului, Orhei

2 localități în care a fost pro-
movată libertatea de exprima-
re a copiilor și dreptul la opi-
nie, prin articole și fotografii

1 expoziție foto realizată de 14 
copii (băieți și fete)



- O zi petrecută cu părinții Ana și Pavel Ciorici, la ei acasă
http://suntparinte.md/gallery/o-zi-petrecuta-cu-parintii-ana-si-pavel-ciorici-la-ei-acasa/

- TOP 4 cele mai periculoase desene animate. Efectele negative asupra copilului
http://suntparinte.md/top-4-cele-mai-periculoase-desene-animate-efectele-negative-asupra-copilului/

- Trei vaccinări au fost anulate! Un nou Program Național de Imunizări, aprobat
http://suntparinte.md/trei-vaccinari-au-fost-anulate-un-nou-program-national-de-imunizari-aprobat/

Proiectul: „SCHIMBAREA NORMELOR SOCIALE PRIN INTERMEDIUL 
FOTOGRAFIEI ȘI SOCIAL MEDIA”
Platforma media suntparinte.md

Finanțator: UNICEF Moldova 
Durata: decembrie 2015 – februarie 2017
Scop: Proiectul are scopul de a promova modele de comportament pozitiv în familie, de a con-
solida rolurile mamei și tatălui în procesul educațional, precum și de a diminua prezența stereo-
tipurilor care divizează societatea noastră și afectează educația copiilor.

Cele mai importante rezultate

3 cele mai accesate materiale în 2016

- 77 873 de vizitatori unici pe pagina suntparinte.md, conform datelor prezentate de Google 
Analytics;

- 285 de articole publicate;
- 28 de galerii foto tematice cu familii și instituții din întreaga republică - o premieră pentru si-

te-urile din R. Moldova destinate părinților;
- 4.130 de aprecieri și 4.131 de urmăritori pe Facebook; 162 de membri ai grupului pe Odnoklass-

niki; 104 urmăritori pe Instagram; 
- Parteneriate cu comunitățile online „Ask a Mom, „Ask a Woman”, „Ask Mom and Dad”, „Clu-

bul Nostru”, „Părinți mai buni”, „Mămici din Orhei”, „Super Mame”, precum și cu blogurile „Sunt 
TATĂ”, „Sunt MAMĂ”; 

- Parteneriate cu specialiști din diverse domenii: sănătate, pediatrie, stomatologie, neonatologie, 
psihologie, educație, pedagogie, alimentație, asistență socială și parentală etc.;

- Parteneriate cu instituții sociale: CCF Moldova, CNPAC, Centrul Internațional „La Strada”, SOS 
„Autism”, AO „Copiii Ploii”, Centrul de Intervenție Precoce „Voinicel”, Asociația Tinerilor cu Di-
abet din Moldova (DIA), Centrul de Caritate pentru Refugiați, Organizația „Terre des hommes 
Moldova”, Misiunea Socială „Diaconia”, Centrul Social Regional pentru persoanele care trăiesc 
cu HIV „Renașterea” etc.

http://suntparinte.md/gallery/o-zi-petrecuta-cu-parintii-ana-si-pavel-ciorici-la-ei-acasa/
http://suntparinte.md/top-4-cele-mai-periculoase-desene-animate-efectele-negative-asupra-copilului/
http://suntparinte.md/trei-vaccinari-au-fost-anulate-un-nou-program-national-de-imunizari-aprobat/
http://suntparinte.md


Bilanțul contabil, 2016, MDL
Active imobilizate 635147

Imobilizări necorporale 43082

Imobilizări corporale 545207

Mijloace fixe 545207

Active circulante 425038

Materiale 220

Creanțe comerciale și  avansuri acordate 1742

Creanțe ale bugetului 4811

Numerar 415546

Casa 0

Conturi curente în monedă națională 354860

Conturi curente în valută străină 5

Carduri bancare 2740

Alte active circulante 2719

Cheltuieli anticipate curente 2550

Formulare cu regim special 169

TOTAL ACTIV 1013327

Capital propriu 696849

Excedent net al perioadei de gestiune 107960

Fonduri 588889

Fondul de active imobilizate 588289

Fondul de autofinanțare 600

Datorii curente 316478

Datorii comerciale  si avansuri primite 5576

Datorii comerciale 5576

Avansuri primite curente 0

Venituri anticipate curente 9492

Finanțări și încasări cu destinație specială curente 301410

TOTAL PASIV 1013327

Informaţiile privind executarea bugetelor aferente proiectelor/programelor şi altor misiuni speciale realizate in anul 
2016 sunt prezentate în tabelul următor:

Nr. 
crt.

Finanțatorul
Abreviatura 

proiectului/nr. 
grantului

Sold la începu-
tul. perioadei de 

gestiune (lei)
Intrări, lei

Ieșiri 
(utilizat), 

(lei)

Sold la sf. perioa-
dei de gestiune 

(lei)

1 2 3 4

1 SOIR Moldova SOIR 7437 527563 527229 7771

2 Ambasada SUA in RM SUA 72085 3140 75225 0

3 Fondul Global pt Copii
GFC15
GFC16

5882 82131 46252 41761

4 Deutshe Welle Akademie DW 0 413171 413171 0

5 Council of Europe Office in Chisinau CoE 560 0 560 0

6 Austrian Development Agency ADA 0 211350 211350 0

7 European Endowment for democracy EED 0 356764 359705 -2941

8 Ministerul Tineretului si sportului MTS -61109 62125 1016 0

9 UNICEF Moldova UNICEF 218900 658215 730612 146503

10 Program dezvoltare CMT CMT -230282 404952 66156 108316



„La CMT m-am redescoperit și am făcut cu drag ceea ce îmi pla-
ce - jurnalism. CMT mi-a oferit posibilitatea să mă dezvolt pe 
plan personal și profesional, iar emisiunea „Abraziv” m-a făcut 
să încerc jurnalismul de televiziune. La CMT am fost primită cu 
drag de o echipă tânără și profesionistă care mi-a devenit ca 
o familie. Alături de ei am învățat a filma, a fotografia și a edita 

produsele mele”, Paulina Blanari, voluntară CMT în anul 2016. 

„Îmi place să lucrez cu echipa CMT - este plină de entuziasm 
și pasionată de ceea ce face. Apreciez mult capacitatea mem-
brilor CMT de a se descurca în situații imprevizibile. O echipă 
grozavă!”, Ludmila Corlăteanu, local project coordinator DW 
Akademie.

 „În ultima perioadă, Centrul Media pentru Tineri a devenit mai 
vizibil datorită produselor și evenimentelor pe care le creează. 
Echipa este receptivă la proiectele care au tangențe cu educa-
ția mediatică a tinerilor și nu numai. Îmi place faptul că a creat 
o comunitate de tineri activi pe care e ușor s-o identifici”, Igor 

Ciurea, Secretar General la Consiliul Național al Tineretului 
din Moldova.

 „La Centrul Media Pentru Tineri am cunoscut o echipă extra-
ordinară. Sunt buni profesioniști și oameni sensibili, frumoși, 
care depun mult suflet în ceea ce fac. Suntem foarte mulțumiți 
de colaborarea care s-a conturat în 2016 între organizațiile și 
echipele noastre. Ne dorim ca aceasta să continue și să elabo-
răm împreună multe produse media cu impact”, Aliona Dumi-

traș, director executiv AO „SOS Autism” Moldova. 

 „Am avut o colaborare productivă cu CMT, am relansat emisi-
unea „Abraziv” și am susținut tinerii – viitori jurnaliști din Repu-
blica Moldova. Postul public de televiziune Moldova 1 rămâne 
deschis către dorințele și necesitățile tinerilor, iar în anul 2017 
vom continua difuzarea produselor realizate de ei”, Mircea 

Surdu, director TV Moldova 1. 



Mulțumiri 

AO „Centrul Media pentru Tineri” aduce mulțumiri tuturor celor care au fost implicați în acti-
vitățile organizației din anul 2016. Mulțumim copiilor și tinerilor care au participat la proiectele 
desfășurate de 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 activitățile AO „Centrul Media pentru Tineri”: 
DW Akademie
IM Swedish Development Partner
UNICEF Moldova
Global Fund for Children
Agenția Austriacă pentru Dezvoltare

Mulțumim partenerilor: 
Direcția municipală pentru protecţia drepturilor copilului (DMPDC) 
Ministerul Educației al Republicii Moldova
Compania Națională „Teleradio Moldova” 
Asociația „Motivație” din Moldova
 Asociația „Dorința”, Călărași
Asociația „Femeia și Copilul – Protecție și Sprijin”, Criuleni 
Asociația „SOS Autism” Moldova
Asociația „Ograda noastră”, Cahul
Asociația Eco-Răzeni, Floarea de Cireș, Ialoveni
Asociația „ASCHFP”, Peresecina 
Asociația „Azi”, Cahul 
Asociația „Prima”, Taraclia 
Centrul de Tineret din Orhei 
Youth Bank Moldova 
Consiliul Național al Tineretului din Moldova
Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) 
CICO Moldova
CEDA
ADA

Mulțumim platformelor media: 
TV Moldova 1
Diez.md
Civic.md
Radio Moldova Tineret 


