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Misiunea, Viziunea
O scurtă descriere a CMT
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Valorile CMT

Responsabilitate Activitatea CMT este desfășurată în mod asumat și conștiincios
Profesionalism Toate activitățile sunt realizate prin respectarea celor mai înalte standarde
Libertate de exprimare Fiecare om e liber să exprime ceea ce gândește și ceea ce-și dorește

Sinceritate Spunem adevărul și solicităm sinceritate din partea voluntarilor, beneficiari-
lor, partenerilor

Transparență Informațiile despre activitățile CMT sunt accesibile și ele pot fi găsite pe site-ul 
organizației și pe rețelele sociale

Impact În activitatea noastră urmărim atingerea unui impact social măsurabil

Integritate Avem standarde de calitate și avem un comportament etic în tot ceea ce fa-
cem

Respect Încurajăm diversitatea și respingem discriminarea

Accesibilitate Serviciile noastre sunt destinate tuturor copiilor și tinerilor din Republica Mol-
dova

Dezvoltare continuă Dorim să oferim beneficiarilor tot ce e mai bun, de aceea tindem să ne dez-
voltăm continuu abilitățile

Creativitate și inovație Susținem creativitatea tinerilor, identificăm și promovăm inovațiile
Flexibilitate Știm să ne adaptăm și să ne facem înțeleși în orice situație

Promptitudine Reacționăm prompt la schimbări pentru a face față necesităților beneficiari-
lor

Diversitate Oferim șanse de participare fiecărui copil, tânăr și apreciem inventivitatea
Participare Copiii și tinerii sunt implicați în toate activitățile CMT

.05

Pe parcursul celor 14 ani de activitate, AO „Centrul Media 
pentru Tineri” a implementat diverse proiecte care au pro-
movat libera exprimare, participarea, incluziunea și gândirea 
critică în rândul tinerilor și copiilor din Republica Moldova. 

Centrul Media pentru Tineri

Viziune CMT

AO „Centrul Media pentru Tineri” 
devine lider național în constru-
irea unei societăți informate, cu 
tineri activi în domeniul mediatic.  

Misiunea CMT
Oferim tuturor copiilor și tinerilor 
oportunități de formare, de dezvolta-
re a gândirii critice prin instrumente 
multimedia și asigurăm un flux infor-
mațional pentru exprimarea  vocii lor.

Centrul Media pentru Tineri . Raport Anual 2017
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Puncte forte
ale organizaţiei
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• Echipă de tineri profesioniști cu experiență în jurnalism și comunicare.

• Muncă directă cu tinerii din toate regiunile Republicii Moldova.

• Unicitate în Republica Moldova prin abordarea domeniului tineri-media.

• Parteneriate durabile.

• Produse media calitative, de durată – emisiunea ABRAZIV, Media Lab, 
voceatinerilor.md, Talk Forum.

• Canale media de informare și educare - suntparinte.md.

• Studio și utilaj multimedia performant.

• Portofoliu amplu de proiecte, cu număr mare de produse media calitative.

• Cultură organizațională și relații profesionale bazate pe respect și încredere.

• Dezvoltare profesională a echipei prin instruiri naționale și internaționale.

• Abilități în educație media neformală pentru copii și tineri.

• Management corect și transparent.

• Inovație și originalitate în activități.

• Implicarea beneficiarilor în promovarea opiniilor prin tehnologii multimedia.

Puncte forte

Centrul Media pentru Tineri . Raport Anual 2017 .07
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DOMENII
de activitate
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1. Educație media pentru copii și tineri

Instruirile în educație media pentru copii și tineri au scopul de a dezvolta gândirea critică, 
abilitățile de informare, comunicare și socializare. Instruirile media conțin componenta de 
creare a produselor media, ce oferă participanților șansa de a înțelege cum apar știrile/re-
portajele și cine sunt jurnaliștii. Siguranța online și promovarea pe rețelele sociale fac parte 
din domeniul educației media. 

2. Incluziune socială și educațională. Educație vocațională

CMT promovează drepturile și dezvoltă abilitățile de comunicare și de participare ale copi-
ilor și tinerilor cu nevoi speciale prin utilizarea instrumentelor media, astfel încât aceștia 
să ia decizii și să-și ceară drepturile, participând activ la viața socială din comunitate. CMT 
mai contribuie la informarea și orientarea elevilor pentru alegeri asumate în opțiunile lor 
cu privire la alegerea unei profesii.

3. Media parenting – suntparinte.md

Suntparinte.md este o platformă fondată de CMT, destinată părinților, care promovează 
modele de comportament pozitiv în familie și combate stereotipurilor legate de disciplina-
rea prin violență, rolul părinților în educarea copiilor, vaccinuri, persoane cu nevoi speciale 
și minorități entice. Suntparinte.md susține părinții care promovează educația pozitivă și 
le prezintă informații și subiecte ce-i interesează. 

4. Activități generatoare de venit

CMT creează produse media - fotografii, reportaje, spoturi sociale, pliante, prin intermediul 
cărora transmite mesaje ce au rolul de a promova respectarea drepturilor omului. Studioul 
multimedia al organizației este unul performant, în care sunt implicați profesioniști, tineri 
jurnaliști și voluntari. Serviciile oferite de CMT sunt solicitate de organizații neguvernamen-
tale.  Activitățile generatoare de venit au rolul de a contribui la durabilitatea financiară a 
organizației.

5. Dezvoltare organizațională

În ultimii patru ani, CMT a avut o evoluție ce a dus la creșterea continuă a numărului de 
proiecte implementate în domeniul media și la mărirea echipei. Astfel, CMT și-a adaptat 
structura, procedurile și relațiile organizaționale interne pentru a asigura un cadru favora-
bil de dezvoltare a echipei și a serviciilor oferite beneficiarilor. 

Domenii de activitate, 2017

Centrul Media pentru Tineri . Raport Anual 2017 .09
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ECHIPA CMT
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„Dezvoltarea parteneriatelor, plani-
ficarea strategică, sustenabilitatea, 
creativitatea, identificarea soluțiilor 
- acestea au fost cuvintele care au 
marcat activitatea echipei Centru-
lui Media pentru Tineri pe parcursul 
anului 2017.  În spatele cuvintelor se 
află multă comunicare, muncă, per-
severență, lecții învățate și OAMENI. 
Pentru mine, fiecare zi este o nouă 
oportunitate de a învăța ceva de la 
echipa și tinerii de la CMT. Îmi place 
să fiu provocată și să identificăm îm-
preună cele mai bune soluții pentru 
activitatea noastră de zi cu zi. Îmi 
place că nu ne mulțumim cu puțin, ci 
tindem mereu să facem lucrurile cu 
maximă dăruire și profesionalism.

Avem multe de făcut...”.

Veronica Boboc,
preşedinta CMT Sergiu Tornea,

manager financiar

.11

„În calitate de manager financiar, 
consider că anul 2017 a fost unul 
generos în cifre. Am crescut ca or-
ganizație si ne-am extins portofo-
liul de proiecte. Am devenit mai 
buni în administrarea fluxurilor fi-
nanciare și las cifrele să vorbeas-
că de la sine”.

Centrul Media pentru Tineri . Raport Anual 2017

ECHIPA CMT
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„2017 a fost un an greu și mă simt 
mândră că am reușit să fac față 
tuturor încercărilor. O provoca-
re a fost proiectul în promovarea 
educației vocaționale. Am pătruns 
mult în acest subiect pentru că 
i-am înțeles valoarea și am adău-
gat valoare. Școlile profesionale, 
colegiile și centrele de excelență 
au un potențial foarte mare în pre-
gătirea specialiștilor din diferite 
domenii, anume de asta are nevo-
ie țara noastră”.

„Anul 2017 a fost un an al provocărilor bune. Am cunoscut 
zeci de tineri și numeroase organizații, am stabilit partene-
riate, am organizat evenimente în țară și am muncit alături 
de tineri. În 2017 am înțeles că educația media este o ne-
cesitate, iar comunicarea – o cale lungă și interesantă ce-ți 
asigură succesul”.

Ana Gurdiș,
coordonatoare de producție

„Reieșind din activitățile pe care le-am desfășurat împre-
ună cu echipa CMT, am înțeles că tinerii sunt cei care au 
nevoie de cea mai mare atenție și încurajare din partea 
nostră. Încercăm să formăm o generație de tineri uniți, ta-
lentați și dornici de a schimba societatea”.

Natalia Gribineț,
coordonatoare de proiecte

Alina Găină,
coordonatoare comunicare

.12



„Este foarte important să ieși mereu din zona ta 
de confort și să încerci să-ți depășești limitele 
- posibilități pe care mi le-a oferit din plin anul 
2017. Am participat în diverse proiecte, am in-
teracționat cu multe persoane interesante, ceea 
ce, cred eu, a adus un plusvaloare muncii pe 
care o realizez”. 

„În 2017 am călătorit mult şi am continuat 
proiecte frumoase din anii precedenţi. Am 
cunoscut mulţi oameni interesanţi şi am îm-
bunătăţit capacităţile şi produsele noastre cu 
fiecare fotografie şi minut de video filmat, iar 
în 2017 s-a fotografiat şi s-a filmat mult. Regre-
tabil este, însă, că în Republica Moldova mai e 
mult de lucru la capitolul Educaţia Mediatică 
şi Digitală”.

Diana Bulai,
redactor Suntparinte.md

Gabriel Encev,
coordonator de producție

Cristina Cucoș,
redactor-șef Suntparinte.md

„Anul 2017 a demonstrat încă o dată că adulții 
(părinți, tutori, asistenți parentali profesioniști 
etc.) au nevoie de o sursă generatoare de in-
formații, de activități educative, de relaxare, 
precum și de persoane care să le înțeleagă 
problemele și să îi ajute să găsească soluții. 
Iată de ce Suntparinte.md continuă să crească 
zilnic”.

.13Centrul Media pentru Tineri . Raport Anual 2017
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REZULTATE
IMPORTANTE
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cu participarea a 36 de tineri (20 de fete și 16 băieți) din toată 
țara.

Rezultate 2017

719 produse media realizate de tineri:

Centrul Media pentru Tineri . Raport Anual 2017

424
de

tineri 

peste 30 de 
beneficiari 

direcți

18 traininguri 
de educație 

media

15 tineri
jurnaliști

6 materiale cu 
elemente de 
investigație

1 Summer 
Media Camp

din toată țara (188 de băieți și 236 de fete) instruiți și implicați 
în activități de educație media;

copii și tineri cu nevoi speciale, care și-au îmbunătățit 
cunoștințele și abilitățile de comunicare;

instruiți în dezvoltarea materialelor de investigație jurnalisti-
că;

(a câte două zile) desfășurate  în 16  localități  din țară; 

realizate și publicate de tineri jurnaliști; 

a) 88 de videouri scurte realizate de tineri în cadrul Media Lab și 
Media Camp;

b) 400 de postări (Insta Story, GIF-uri) pe canalul de Instagram al 
CMT și pagina de Facebook CMT;

c) 24 de reportaje foto realizate în cadrul Media Lab și publicate pe 
www.voceatinerilor.md;

d) 17 articole publicate pe site-ul www.voceatinerilor.md;

e) 32 de reportaje TV incluse în 20 de ediții „Abraziv”, cu durata de 
20 minute fiecare.

.15



2 expoziții publice:

- „Gândește Critic”, expoziție de bannere informative, 
cu recomandări pentru consumul responsabil al in-
formațiilor din media; 

- „Oamenii care inspiră”, expoziție cu fotografiile unor 
persoane cu nevoi speciale, active în domeniul pro-
fesional, implicate în promovarea incluziunii.

Activitate de testare a accesibilității în centrul capitalei, 
proiectul „Chișinăul accesibil pentru toți”.

.16Centrul Media pentru Tineri . Raport Anual 2017

4 activități pentru dezvoltarea organizațională.

2 Tururi Abraziv cu implicarea a 15 reporteri voluntari;

5 videouri care promovează necesitatea educației me-
dia pentru elevi.

5 istorii de succes prezentate în format video, cu tineri 
care au absolvit o instituție profesional tehnică și au 
lansat o afacere;

3 evenimente publice:

• Premiul Media pentru Tineri;
• Talk Forum Autoreprezentare;
• Forum vocațional „Eu și meseria mea”;
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Harta
activităţilor CMT
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Localităţi în care
am desfășurat instruiri

Orhei
intruire EM

Criuleni
eveniment public

comunicare pentru incluziune

Bălți
intruire EM

Gribova, Drochia 
atelier video „Vocea mea,

drepturile mele”

Ialoveni, Costești
tabără de vară - EM

Cimișlia, Selemet
instruire

tehnici de promovare a
 educației vocaționale

Leova
instruire

tehnici de promovare a
 educației vocaționale

Ungheni
intruire EM

Hînceşti
intruire EM

Basarabeasca
intruire EM - Abraziv Tur

Comrat
intruire EM

Sîngerei
Abraziv Tur

Taraclia
întâlnire publică,

promovarea campaniei
„Eu vreau și pot”

 Cahul, Zîrnești
atelier video

„Vocea mea, drepturile mele”

*EM - Educaţie Mediatică

Fălești
instruire

comunicare pentru tineri
 autoreprezentanți

Donduşeni
instruire

comunicare pentru tineri
 autoreprezentanți

Călăraşi
instruire

comunicare pentru tineri 
autoreprezentanți

Dubăsari, Corjova
intruire EM

Bender 
intruire EM

Tiraspol
intruire EM

.18Centrul Media pentru Tineri . Raport Anual 2017
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DEZVOLTARE CMT
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DEZVOLTARE ORGANIZATIONALA 2017 

01 

TOT
„Elaborarea metodologiei pen-

tru instruirile de educație media 
oferite de Centrul Media pentru 

Tineri”
DW training, with Erik Albercht.

03 

TOT
„Training pentru dezvoltare or-
ganizațională. Planificare stra-

tegică 2018 – 2020, cu asistarea 
și implicarea

Centrului de Instruire și Consul-
tanță Organizațională (CICO)” .

02 

TOT MEDIA LITERACY
„Actual and interactive training meth-

ods for Media and Information
Literacy”

DW training, with Lina Elter
and Sylvia Braesel.

04 

VIDEO
„Video Production Workshop 

(Follow-Up)”
DW training, with Lina Elter

and Alex Gheorghiu.

05 

STUDY VISIT
„O vizită de studiu în Germania”

Activitate organizată
de DW Akademie.

Fotografii

.20

,

)

https://www.facebook.com/pg/youth.media.moldova/photos/?tab=album&album_id=2198177940199796
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EVENIMENTE CMT
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Premiul Media pentru Tineri are scopul de a promova creativitatea tinerilor, participarea și 
exprimarea lor publică prin intermediul produselor media – fotografii, articole, filme scur-
te. 

În anul 2017 a fost organizată cea de-a doua ediție a concursului Premiul Media pentru 
Tineri, cu tematica „Diversitatea, șansa mea de a fi unic”. Concursul a fost organizat în par-
teneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, cu susținerea 
financiară a Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ). 

În cadrul evenimentului de decernare, au fost premiați 15 tineri, câte cinci participanți la 
fiecare dintre cele 3 secțiune: foto, video și text. Pentru Premiul Media pentru Tineri 2017 
au fost depuse peste 60 de formulare. 

Singurul concurs media pentru tineri
din Republica Moldova 

Partener

.22Centrul Media pentru Tineri . Raport Anual 2017

click pentru foto

https://www.facebook.com/pg/youth.media.moldova/photos/?tab=album&album_id=2119454768072114


Partener

IM Swedish Development Partner

Talk Forum
autoreprezentare

Talk Forum Autoreprezentare este primul eveniment național al discursurilor motivaționa-
le, construite și rostite de tineri cu nevoi speciale, care au obținut succes în diverse domenii 
de activitate. Evenimentul este organizat pentru orice tânăr sau adult și are scopul de a 
promova incluziunea, drepturile egale ale oamenilor și de a nărui prejudecățile cu privire 
la viața persoanelor cu nevoi speciale. 

În 2017 a fost organizată cea de-a treia ediție Talk Forum Autoreprezentare, la care au vor-
bit 7 autoreprezentanți, o invitată din România, peste 10 reprezentanți ai diferitor organi-
zații neguvernamentale și peste 80 de spectatori. 

.23Centrul Media pentru Tineri . Raport Anual 2017

click pentru foto

https://www.facebook.com/pg/youth.media.moldova/photos/?tab=album&album_id=2143672875650303


Forumul vocațional a fost o premieră în Republica Moldova și a fost organizat cu scopul de 
a promova învățământul profesional tehnic (ÎPT) și poveștile de succes ale tinerilor profesi-
oniști. La eveniment au participat tineri care urmează ÎPT, tineri care și-au deschis o afacere 
după absolvire, elevi din gimnazii, experți în domeniu, reprezentanți ai instituțiilor publice 
de profil și jurnaliști.

Evenimentul a fost structurat în trei paneluri de discuții, la care au participat 70 de tineri. Ei 
au oferit recomandări pentru îmbunătățirea și promovarea ÎPT. 

Partener

Austrian Development Cooperation

Forum vocational – eu si meseria mea 

.24Centrul Media pentru Tineri . Raport Anual 2017

click pentru foto
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https://www.facebook.com/pg/youth.media.moldova/photos/?tab=album&album_id=2137474956270095


Expoziția „Gândește Critic”

Partener: Deutsche Welle Akademie

„Gândește critic” este prima expoziție publică pentru promovarea educație media, realiza-
tă de Centrul Media pentru Tineri, în parteneriat cu Centrul pentru Jurnalism Independent 
și Asociația Presei Independente. Expoziția cuprinde 12 infografice ilustrative ce au scopul 
de a informa cetățenii și de a le prezenta instrumente cu ajutorul cărora pot analiza conți-
nutul media și pot preveni dezinformarea, manipularea, răspândirea știrile false. Expoziția 
urmează să fie plasată în mai multe licee din țară pentru a fi văzută de cât mai mulți tineri.

Parteneri: IM Swedish Development Partner, Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu 
Dizabilități

Expoziția cuprinde 9 portrete ale celor nouă oameni care reușesc să-i inspire pe cei din jur 
și să promoveze incluziunea socială. Funcțiile și rolurile lor sunt diverse – lideri comunitari, 
campioni la sport, fondatori de organizații, inițiatori de proiecte.

Scopul expoziției „Oameni care inspiră” este de a susține persoanele cu nevoi speciale să 
se implice în viața socială, să-și revendice drepturile, iar publicul și autoritățile – să recu-
noască valoarea și abilitățile fiecărei persoane.

Galeria a fost lansată la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, ulterior, ea a fost 
transferată la Parlamentul Republicii Moldova. Pe parcursul anului 2018, expoziția va fi găz-
duită și de alte instituții din țară.

Expoziția „Oameni care inspiră”

.25Centrul Media pentru Tineri . Raport Anual 2017
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Scopul: Promovarea educației media în rândul tinerilor, astfel încât aceștia să se infor-
meze corect din sursele media – presa scrisă, radio, TV și online, și să-și dezvolte o gândire 
critică.

Cele mai importante rezultate:

- 299 de tineri din toată țara (130 de băieți și 169 de fete) instruiți și implicați în activități 
de educație media;

- 7 traininguri de educație media (2 zile fiecare) desfășurate  în 6 raioane diferite și 1 
training organizat la Chișinău; 

-  1 Summer Media Camp la care au participat 36 de tineri (20 de fete și 16 băieți) din 
toată țara, cu vârsta cuprinsă între 14 și 25 de ani;

- 470 de produse media realizate de tineri;

a) 54 de video scurte realizate de tineri în cadrul Media Lab și Media Camp;

b) Peste 300 de postări (insta story, GIF-uri) pe canalul de Instagram al CMT și postări pe 
pagina de Facebook a CMT;

c) 24 de reportaje foto realizate în cadrul Media Lab și publicate pe site-ul
voceatinerilor.md;

d) 17 articole scrise și publicate pe site-ul voceatinerilor.md;

e) 75 de reportaje TV incluse în 20 de ediții de „Abraziv”, cu durata de 20 de minute fieca-
re.

PROIECTUL
Consolidarea libertății de opinie

în Republica Moldova

Finanțator:

Durata: martie – noiembrie, 2017

.27Centrul Media pentru Tineri . Raport Anual 2017



• 1 Concurs național Youth Media Award, la care tinerii au depus 60 de dosare pentru concurs: 21 
de dosare la secțiunea foto, 15 dosare la secțiunea video și 24 de dosare la secțiunea text. 15 tineri 
dintre cei 60 au fost premiați;

• 5 video de promovare a educației media, publicate și promovate pe social media;

• 12 infografice despre educația media, realizate și imprimate pentru expoziția „Gândește Critic”;

• 1 training Video Production Workshop pentru echipa CMT și reporterii voluntari Abraziv; 

• Crearea și dezvoltarea contului de Instagram al CMT. Peste 500 de urmăritori, peste 200 de 
postări.  

• Menținerea și dezvoltarea paginii de Facebook a CMT. Un număr de 4.304 de urmăritori în noiem-
brie, 2016 și un număr de 5.700 în luna decembrie, 2017.  

• Colaborări cu parteneri care activează în dezvoltarea și promovarea conceptului de media literacy: 
Asociația Presei Independente, Centrul pentru Jurnalism Independent.

.28Centrul Media pentru Tineri . Raport Anual 2017



Scopul: Proiectul vizează informarea tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani (fete și băieți) și părinții 
acestora, cu privire la beneficiile și oportunitățile educației tehnico-profesionale din țară și alegerea unei 
profesii necesare pe piața muncii.

Grupul țintă: Tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 și 19 ani, de pe tot teritoriul țării, care nu au decis ce tip 
de instituție vor alege după absolvirea gimnaziului sau a liceului.  

Cele mai importante rezultate:

•	 7 traininguri în 7 instituții profesional tehnice din țară;

•	  95 de tineri și 10 profesori instruiți în cadrul trainingurilor;

•	  128 de material realizate (foto, video scurte, GIF, postere);

•	  5 istorii de succes în format video, cu tineri care au absolvit o instituție profesional tehnică și au 
lansat o afacere ;

Giuvaergie - https://youtu.be/m8MKPyE77wE 

Viticultură - https://youtu.be/NUPSTI99riI 

Crescător de legume - https://youtu.be/msX3HOAAHaQ 

•	 11 infografice de promovare a învățământului profesional tehnic;

•	 11 storytellinguri cu durata de până la 1 minut, realizate de tineri, despre meseria pe care o 
studiază;

•	 1 Forum vocațional „Eu și meseria mea”, cu participarea a 70 de tineri din toată țara;

•	 1 rubrică creată pe site-ul suntparinte.md - „Ajută-ți copilul să aleagă profesia potrivită”, 
https://goo.gl/2EDmyp

PROIECTUL
Promovarea educației vocaționale în rândul

tinerilor prin instrumente new media

Finanțator:

Austrian Development Cooperation

Durata: mai – noiembrie, 2017
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Scopul: Copii și tineri cu nevoi speciale iau decizii informate și își cer drepturile, participând activ la viața 
socială din comunitatea lor. 

Cele mai importante rezultate:

•	 Peste 30 de beneficiari direcți, copii și tineri cu nevoi speciale, care și-au îmbunătățit cunoștințele 
și abilitățile în domeniul comunicării și participării.

•	  5 produse video realizate cu implicarea persoanelor cu nevoi speciale și difuzate în cadrul emisiu-
nii Abraziv la TV Moldova1.

•	 Un Talk Forum organizat cu implicarea a 7 autoreprezentanți din diferite regiuni ale țării, o vorbi-
toare autoreprezentantă din România și un auditoriu de peste 100 de persoane.

•	 Două evenimente publice, organizate la Călărași și Taraclia, în parteneriat cu AOPD și AO Eco Ră-
zeni, care au avut scopul de a promova angajarea tinerilor cu nevoi speciale.

•	 Stabilirea unui parteneriat media pentru evenimentul „Gala Remarcabilității”, în cadrul căruia au 
fost realizate 5 produse video.

•	 Expoziție foto „Oameni care inspiră”, realizată în cadrul campaniei „Eu vreau și pot”,  în 
parteneriat cu AOPD.

•	 10 parteneriate cu organizații locale și naționale care promovează incluziunea socială.

•	 15 articole publicate pe site-urile voceatinerilor.md și suntparinte.md, despre incluziune socială 
și autoreprezentare.

•	 Implicarea în activitatea de testare a accesibilității în orașul Chișinău, organizată în parteneriat cu 
CAJPD și AO MOTIVAȚIE din Moldova, în cadrul proiectului „Chișinăul accesibil pentru toți”. 

•	 O instruire pentru dezvoltarea organizațională CMT, inclusă în Planul Strategic 2018 – 2020.

PROIECTUL
Abilitare prin comunicare

Finanțator:

Durata: ianuarie - decembrie 2017
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Scopul: Creșterea standardelor în jurnalismul de investigație și promovarea eticii profesionale în rândul 
tinerilor jurnaliști.

Cele mai importante rezultate:

•	 15 tineri jurnaliști instruiți pentru realizarea investigațiilor jurnalistice;

•	 6 materiale cu elemente de investigație, realizate de 7 din cei 15 beneficiari ai proiectului:

Tatiana Țurcanu, Chișinău – „Bani veniți și duși pe apă”, https://goo.gl/VujEKA

Marina Cebanu, Cimișlia – „Școlile-pilot din Republica Moldova: așteptări vs temeri”, 
https://goo.gl/auFHFS

Andrei Cojocaru și Traian Cibotari, Bălți – „Farmaciile online, un risc sau nu?”,
https://goo.gl/vEoqS1

Sergiu Pascari,  ziarul SP, orașul Bălți – https://goo.gl/2F767Y

Elena Șterbate-Vrâncean, Observatorul de Nord, orașul Soroca - https://goo.gl/TgM2AK 

Alexandr Filin, freelancer, Dubăsari, Transnistria -  https://goo.gl/voiwBq

•	 3 materiale și 3 tineri jurnaliști premiați:

https://goo.gl/7MpvEU

https://goo.gl/edy1Ko

https://goo.gl/DJp7KZ

PROIECTUL
Școala pentru jurnalism responsabil

Finanțator:

Eastern Europe Studies Centre (EESC), cu sprijinul financiar al Programului de cooperare pentru dezvol-
tare al Ministerului Afacerilor Externe al Lituaniei.

Durata: mai - august, 2017
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Scopul: Proiectul își propune să promoveze educația media și produsele create de tineri, ca o formă de 
exprimare a opiniei și a cunoștințelor despre realitatea socială la nivel local, ceea ce susține implicarea 
tinerilor în viața comunității din care fac parte. 

Cele mai importante rezultate:

•	 2 Abraziv Tururi organizate în orașul Basarabeasca și orașul Sîngerei.

•	 6 reportaje produse de tinerii din localități, difuzate la Abraziv - emisiunea coordonată de CMT, 
difuzată la TV Moldova 1 și promovată pe social media.

•	 Peste 30 de tineri instruiți în domeniul educației media și a realizării de produse video.

•	 29 de tineri, dintre care 6 reporteri voluntari din cadrul emisiunii Abraziv, au fost implicați în pro-
ducerea a 6  reportaje video, difuzate la postul național de televiziune Moldova 1.

*Proiectul este în desfășurare.

PROIECTUL
Youth Video Production 

Sharing Their Community Stories

Finanțator:

U.S. Embassy Moldova

Durata: iunie, 2017 – iunie, 2018
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Scopul: Îmbunătățirea abilităților de informare a copiilor din regiunile Republicii Moldova prin utilizarea 
instrumentelor media și social media, și promovarea siguranței lor în mediul online.

Cele mai importante rezultate:

•	 40 de copii instruiți.

•	 9 filme scurte produse de copii, despre drepturile și localitățile lor.

•	 Inițierea unui parteneriat de lungă durată cu Institutul pentru Inițiative Rurale.

*Proiect în desfășurare. 

PROIECTUL
Accesul copiilor la social media

și la sursele de informare

Finanțator:

Durata: mai, 2017 – mai, 2018

Finanțator:

Durata: mai, 2017 – mai, 2018
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Scopul/politica editorială:

Suntparinte.md promovează norme și valori sociale ce țin de creșterea și educarea copiilor, încurajează 
modele de comportament pozitiv în familie și combate stereotipuri care divizează societatea noastră 
și afectează educația copiilor. Suntparinte.md realizează galerii foto tematice de tipul „O zi din viața 
unei familii”, ceea ce reprezintă o premieră pentru site-urile din Republica Moldova destinate părinților.

Principalele rezultate obținute până în prezent: 

- peste 400 000 de vizitatori unici, conform datelor prezentate de Google Analytics;

- 40 000 - 50 000 de vizitatori unici lunar; 

- aproape 10 000 de aprecieri și peste 10 000 de urmăritori pe pagina de Facebook;

- 15 parteneriate cu comunitățile online de părinți.

Printre cele mai vizualizate articole în 2017:
• Dincolo de porțile de fier: Despre copiii care cresc în penitenciar, alături de mamele deținute

• Repetiții, plăcinte, box și vlogging. Cunoaște-o altfel pe Iuliana Beregoi

• Investigațiile Roentgen la copii, în Republica Moldova: „Procedura este acceptată și practicată la nivel internațion-
al”

• Povestea fetiței din Moldova diagnosticate cu sindromul Klippel-Trenaunay-Weber 

platforma media
www.suntparinte.md

Fondator: 

Anul înființării: 30 martie, 2016

Echipa: 

Veronica Boboc – directoare

Cristina Cucoș – redactor-șef 

Diana Bulai – redactor

Ana Gurdiș – editor foto și video 

Gabriel Encev – editor foto și video 
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BILANTUL CONTABIL
2017, MDL

Active imobilizate 483252
Imobilizări necorporale 37902

Imobilizări corporale 445350

Mijloace fixe 445350

Active circulante 502388
Materiale 220

Creanțe comerciale și  avansuri acordate 8215

Creanțe ale bugetului 4448

Numerar 487933

             Casa 0

Conturi curente în monedă națională 246388

Conturi curente în valută străină 240175

              Carduri bancare 1370

Alte active circulante 1572

Cheltuieli anticipate curente 1422

Formulare cu regim special 150

Total activ 985640
Capital propriu 558027
Excedent net al perioadei de gestiune 74475

Fonduri 483552

Fondul de active imobilizate 483252

Fondul de autofinanțare 300

Datorii curente 427613
Finanțări și încasări cu destinație specială 
curente

342877

Datorii comerciale  si avansuri primite 70281

Datorii comerciale 2967

Avansuri primite curente 67314

Venituri anticipate curente 14455

Total pasiv 985640
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Nr. 
crt.

Finanțatorul Abreviatura 
proiectului/
nr. grantului

Sold la 
începutul. 

perioadei de 
gestiune

(lei)

Intrări,
( lei)

Ieșiri (utili-
zat), 
(lei)

Sold la 
sf. perio-
adei de 

gestiune
(lei)

1 2 3 4

1. AO„Reprezen-
tanța IM Swed-
ish Develop-
ment Partner”.

IM 7771 576229 569517 14483

2. Ambasada SUA 
in RM

SUA17 0 182564 154229 28335

3. Fondul Global pt 
Copii

GFC16 41761 76121 82890 34992

4. Deutshe Welle 
Akademie

DWA 0 767675 767567 108

5. IREX Europe IE 0 204009 23966 180043

6 Austrian Devel-
opment Agency

ADA17 0 207114 207114 0

7 European En-
dowment for 
democracy

EED -2941 162404 159463 0

8 Eastern Europe 
Studies Centre

EESC 0 109915 1016 0

9 UNICEF Moldova UNICEF 146503 0 146503 0

10 Program
dezvoltare CMT

CMT 108316 111976 135375 84917

Informaţiile privind executarea bugetelor aferente proiectelor/programelor
şi altor misiuni speciale realizate în anul 2017 sunt prezentate în tabelul următor:
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AO „Centrul Media pentru Tineri” aduce mulțumiri tuturor celor care au fost implicați în 
activitățile organizației în anul 2017. Mulțumim copiilor și tinerilor care au participat în pro-
iectele desfășurate de AO „Centrul Media pentru Tineri” și voluntarilor care au creat produ-
se media și și-au promovat vocea. 

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

Deutsche Welle Akademie

IM Swedish Development Partner

Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova

Global Fund for Children

Agenția Austriacă pentru Dezvoltare

Eastern Europe Studies Centre (EESC)

Mulțumim partenerilor:

Ministerul Educației Culturii și Cercetării al Republicii Moldova;

Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului (DMPDC);

Fundația Est – Europeană;

Institutul pentru Inițiative Rurale;

Centrul de Asistență Jurudică pentru Persoane cu Dizabilități (CAJPD);

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM);

 Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri (CEDA);

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF);

Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități (AOPD);

AO MOTIVAȚIE din Moldova;

AO Eco Răzeni;

BC Agroindbank SA. 

Mulțumim platformelor media:

TV Moldova 1

Radio Moldova Tineret

Diez.md

Zugo.md

Civic.md

Youth.md

Mulțumim oamenilor:

Diana Răilean

Leonid Melnic

Eugen Popovici

Mila Corlăteanu

Eugenia Pogor

Sergiu Toma

MULTUMIRI
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