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DESPRE CMT

AO Centrul Media pentru Tineri este organizația care, de 16 ani, implementează 
proiecte media pentru copiii și tinerii din Republica Moldova, urmărind dezvoltarea 
gândirii critice ale beneficiarilor, încurajarea participării și promovarea dreptului lor la 
exprimare.

Cu ce ne ocupăm?

Traininguri de educație media pentru adolescenți și tineri; 
Ateliere foto și video, pentru adolescenți și tineri, în weekend, în timpul taberelor de 
vară, în cadrul unor parteneriate;

ABRAZIV - emisiune realizată de tineri, pentru tineri, cu ghidarea specialiștilor de la 
Centrul Media pentru Tineri;
Campanii de comunicare pentru susținerea tinerilor, pentru promovarea educației 
media, pentru înlăturarea stereotipurilor și promovarea incluziunii;
Media Tururi - evenimente media pentru tineri, jurnaliști și activiști civici, la care par-
ticipanții consultă specialiști în domeniu, se documentează la fața locului și realizează 
materiale despre subiecte-problemă de interes public; 
Realizare de spoturi video, albume foto, articole pentru organizații, prestare de servcicii. 
Expoziții foto ce promovează educația media sau incluziunea tinerilor; 
Evenimente publice care provoacă tinerii să se exprime, să se implice, să-și apere drep-
turile prin comunicare. 
 



DIRECȚIILE DE DEZVOLTARE 



Misiune
AO CMT oferă copiilor și tinerilor oportunități de dezvoltare a gândirii critice, posibil-
ități de exprimare prin utilizarea instrumentelor multimedia, oportunități de afirmare 
prin realizarea materialelor media - reportaje video, fotografii, articole. 

Viziune
Tinerii din Republica Moldova sunt activi și interesați de domeniul media. Ei reușesc 
să filtreze informațiile, au abilități necesare pentru a folosi media și instrumentele ei 
în scopul promovării, exprimării și participării la schimbările comunităților din care 
fac parte.

Valorile CMT
•  Profesionalism - toate activitățile sunt realizate prin respectarea celor mai înalte 

standarte;
•  Creativitate - susținem creativitatea tinerilor, identificăm și promovăm inovațiile;
•  Libertate de exprimare - fiecare om este liber să exprime ccea ce gândește și ceea 

ce-și dorește; 
•  Respect - încurajăm diversitatea și respingem discriminarea;
•  Participare - tinerii și copiii sunt implicați în toate activitățile CMT; 
•  Diversitate - oferim șanse de participare fiecărui tânăr, copil și apreciem diversi-

tatea;
•  Impact - urmărim atingerea unui impact social măsurabil;

Puncte Forte
•  Echipă de tineri profesioniști cu experiență în jurnalism și comunicare; 
•  Experiență de muncă permanentă și directă cu tinerii din regiunile Republicii 

Moldova;
•  Unicitate în Republica Moldova, prin abordarea directă a domeniilor „tineri în 

media”, „tineri și mass media”; 
•  Produse media calitative, bazate pe cerințele partenerilor, realizate cu recoman-

dările specialiștilor de la CMT; 
•  Cunoașterea domeniilor sociale - egalitate de gen, violența și formele ei, incluzi-

unea, integrarea grupurilor discriminate, promovarea aspectelor de ecologie etc, 
• ceea ce oferă un avantaj în comunicarea cu partenerii care solicită servicii;
•  Studio și utilaj performant 
•  Colaborări numeroase cu organizații din Republica Moldova 
•  Dezvoltare continuă a echipei, în cadrul unor instruiri, conferințe naționale sau 

internaționale; 
•  Abilități în educație media neformală pentru copii și tineri;
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„Abilitare prin Comunicare”
 
Scopul general: Copiii și tinerii cu nevoi speciale iau decizii informate și își cer drepturile, partic-
ipând activ la viața socială din comunitatea lor.
Finanțator: IM Swedish Development Partner
Durata: 1 ianuarie, 2018 - 30 decembrie, 2019. 
Rezultate:
•  20 de tineri cu și fără dizabilități, care au fost instruiți în cadrul programului „Youth Empow-

erment Program”; 
•  8 tineri asistați și ghidați în procesul de scriere a proiectelor și de colaborare cu autoritățile 

pentru implementarea;
•  6 proiecte implementate de tineri cu și fără dizabilități;
•  4 parteneriate cu Autorități Publice Locale (consilii și primării), 3 parteneriate cu ONG-uri 

locale și instituții publice (școală); 
•  1 eveniment public, Talk Forum 2018, la care au susținut discursuri șase speakeri și au partic-

ipat 60 de spectatori; 
•  2 evenimente „Oameni care inspiră”, de promovare a expoziției cu persoane cu dizabilități, 

care au success în domeniile lor de activitate. Activitate realizată în parteneriat cu AOPD; 
•  1 acord de colaborare între ONG-urile care susțin platforma „Chișinăul Accesibil” – CDPD, 

AO MOTIVATIE în Moldova etc. 
•  13 materiale scrise, de promovare a accesibilității și a drepturilor tinerilor cu dizabilități, pla-

sate pe tineri.md și suntparinte.md. 
•  Înregistrarea organizației în lista ONG-urilor care beneficiază de mecanismul 2%. 
•  Obținerea actelor ce confirmă statutul CMT – organizație gazdă de voluntari. 

PROIECTE IMPLEMENTATE ÎN 2018



„Asigurarea accesului la informații și la social media pentru copii. Edu-
cație media în școala mea”
 
Scop: Informarea tinerilor cu privire la rolul și riscurile social media, astfel încât copiii să poată 
selecta informația corectă și să-și poată instrui colegii cu privire la sursele de informare veridice. 
Finanțator: Global Fund for Children 
Durata proiectului: 1 ianuarie, 2018 - 30 mai, 2019. 
Rezultate: 
•  3 instruiri de educație media organizate în trei localități din R. Moldova – s Lăpușna, Hîncești; 

s. Căinarii Vechi, Soroca; s. Pelinei, Cahul; 
•  50 de copii instruiți în educație media; 
•  15 copii instruiți, timp de trei zile, la Chișinău, pentru a deveni formatori de educație media;
•  3 lecții informative de tip atelier, organizate în sate, de către cei 15 elevi instruiți pentru a de-

veni formatori; 
•  3 ateliere video, organizate în satele celor 15 formatori/elevi de educație media; 
•  5 videouri realizate de copii, cu susținerea formatorilor, de promovare a educației media.



“Strengthening Freedom of Expression in the Republic of Moldova”
 
Scopul proiectului: Promovarea educației media în rândul tinerilor, astfel încât aceștia să se 
informeze corect din surse media - presa scrisă, radio, TV și online și să-și dezvolte o gândire 
critică.
Finanțator: Deutsche Welle Akademie
Durata proiectului: 1 martie, 2018 - 1 martie, 2019
Rezultate:
• 116 tineri ( 88 de fete și 28 de băieți) cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani,  instruiți  în cadrul 

a 6 atelirere media cu durata de 2 zile  fiecare, pot să filtreze informația din media și gândesc 
critic atunci când citesc mass-media;

•  Expoziția  „Citește critic mass-media” compusă din 17 postere realizate de tineri;
•  4 ateliere/școli de Media Lab desfășurate, dintre care 1 a fost campanie de recrutare cu durata 

de 4 zile;
•  275 de tineri au fost informați în campania de recrutare despre oportunitatea de a face vol-

untariat la emisiunea Abraziv;
•  39 de tineri, dintre care 14 băieți și 25 de fete pot realiza fotografii de calitate, pot filma și 

monta materiale pentru emisiunea Abraziv;
•  100 de reportaje realizate de tineri în cadrul a 21 de emisiuni Abraziv difuzată la Moldova 1 

TV;
•  98 de dosare (video, foto, text) depuse de tineri cu vârsta între 15 și 25 de ani la Premiul 

Media pentru Tineri;
•  10 tineri, dintre care 2 băieți și 8 fete, au fost premiați pentru cele mai creative și ingenioase 

materiale în cadrul Premiului Media;
•  1 tabără Media Camp la care   27 de tineri, dintre care 14 băieți și 13 fete, cu vârsta cuprinsă 

între 14 și 18 ani, din toată țara au învățat să distingă știrile false; să creeze conținut pe social 
media și să utilizeze aplicații pentru mobile journalism;

•  5 materiale video (3-5 min.) realizate de tineri în cadrul Media Camp;
•  2 Abraziv Tur desfășurate în punctele cardinale Giurgiulești – Sud și Ocnița - Nord;
•  20 de tineri din regiuni, dintre care 9 băieți 11 fete, pot identifica subiecte de interes public 

și relata prin cadrul unui material video în urma instruirilor Abraziv Tur;
•  10 reporteri voluntari ai emisiunii Abraziv, dintre care 4 băieți și 6 fete, au fost mentori pent-

ru alți tineri din teritoriu în cadrul Abraziv Tur;
•  12 materiale video realizate de tineri despre subiecte din localitatea lor în cadrul Abraziv Tur;
•  8 tutoriale video realizate pentru a ghida tinerii în procesul de filmare, montare și fotografi-

ere.





PROIECTUL „Media Quiz”
 
Scopul proiectului: Media Quiz este un joc alternativ orelor de educație media, care îi ajută 
pe copii și tineri - viitorii cetățeni - cum să se informeze online; cum să verificați credibilitatea 
surselor online; să cunoască drepturile și libertățile lor online și să-i respecte pe cei cu care inter-
acționează online, pe forumuri și rețele și, nu în ultimul rând, să devină utilizatori responsabili în 
comunicarea online.
Finanțator: “Media Enabling Democracy, Inclusion and Accountability in Moldova” (ME-
DIA-M) Hackathon Grants; Independent Journalism Center - Internews
Durata proiectului: 1 septembrie, 2018 - 15 martie, 2019
Rezultate:
• 1 Media Quiz varianta offline
• 1 Media Quiz varianta online accesibilă pe www.voceatinerilor.md
• 50 de tineri din 3 instituții de învățământ au jucat Media Quiz offline
• Peste 10 solicitări procesate de a organiza Media Quiz în instituții de învățământ din țară.



„Promoting gender equality and combating violence against women 
and girls through new media tools”
 
Scopul proiectului: Promovarea egalității de gen și a instrumentelor de prevenire/combatere a 
violenței și discriminării față de femei și fete 
Finanțator: UN Women Moldova
Durata proiectului: iunie 2018 - iunie 2019
Rezultate:
- 22 de discuții publice despre egalitate de gen și violență în bază de gen organizate în instituțiile 
de învățământ din țară;
- 590 de tineri, dintre care 349 de fete și 241 de băieți, pot preveni și combate violența în bază 
de gen;
- 35 de materiale video realizate din tineri după discuțiile despre egalitatea de gen și violența în 
bază de gen.
- 500 000 de părinți informați online despre egalitate de gen și prevenirea/combaterea violenței 
de orice tip; 
- 300 de părinți informați direct despre egalitate de gen, metodele de prevenire a discriminării și 
violenței față de femei și fete, serviciile de asistență și protecție a victimelor;
- 30 de materiale media (galerii foto, materiale de analiză, videouri);
- 3 discuții publice despre egalitatea de gen și de șanse, prevenirea și combaterea violenței în fam-
ilie;
- 10 parteneriate la nivel local cu asociații de părinți, autorități locale, instituții publice, ONG-
uri etc.; 
- 8 acțiuni comunitare, ca rezultat al materialelor media difuzate și discuțiilor publice desfășurate 
în teritoriu.



„Suntparinte.md – a promoter of positive social norms among parents”
 
Scopul proiectului: Promovarea incluziunii, nonviolenței, toleranței și acceptării persoanelor 
din grupurile marginalizate (minorități etnice, sexuale și religioase, persoane care trăiesc cu HIV/
SIDA, copii și adulți cu dizabilități mintale/intelectuale, persoane în etate etc.), prin intermediul 
produselor media și al evenimentelor publice 
Finanțator: Swiss Cooperation Office in the Republic of Moldova 
Durata proiectului: Aprilie 2018 - Martie 2019
Cele mai importante rezultate:
• 550 000 de părinți informați online, prin intermediul materialelor media; 
• peste 300 de părinți informați direct despre impactul migrației părinților asupra dezvoltării 

psihoemoționale a copiilor rămași acasă și despre efectele consumului excesiv de mediu virtu-
al în rândul copiilor și adolescenților; 

• 61 de materiale media (infografice, galerii foto, videouri, materiale de analiză);
• 3 evenimente publice cu părinți și alți adulți interesați de educația copiilor; 
• 10 parteneriate la nivel local cu asociații de părinți, grupuri de inițiativă, autorități locale, 

instituții publice etc.

Platforma media suntparinte.md are ca fondator AO Centrul Media pentru Tineri. 
Anul înființării: 30 martie, 2016 
Politica editorială: Platforma web Suntparinte.md conține doar materiale realizate de echipa 
noastră. Pagina promovează: nonviolența, nondiscriminarea, toleranța, acceptarea, disciplinar-
ea pozitivă, respectarea normelor de igienă în familie și în instituțiile de învățământ, alimen-
tația sănătoasă în familie, la grădiniță și la școală, protecția mediului înconjurător, drepturile și 
sănătatea reproductivă etc. 
Suntparinte.md realizează galerii foto tematice, de tipul „O zi din viața unei familii”, cu familii 
și instituții din întreaga republică, ceea ce reprezintă o premieră pentru site-urile din Republica 
Moldova destinate părinților.
Principalele rezultate din ultima perioadă: 
• Peste 1 milion de vizitatori unici din 162 de țări
• 70 000 de vizitatori unici lunar
• Peste 16 000 de urmăritori pe Facebook
• 21 de parteneriate cu comunitățile online de părinți, femei și profesori. 
• 3 cele mai citite articole în 2018.

TOP 3 materiale citite în 2018: 
• https://suntparinte.md/in-acest-an-elevii-nu-vor-merge-la-scoala-pe-data-de-1-septembrie-orarul-va-

cantelor-si-al-examenelor/ 
• https://suntparinte.md/cracana-te-odata-si-nu-te-niorlai-98-de-istorii-dure-relatate-de-mamele-care-au-

suferit-in-spitalele-din-republica-moldova/ 
• https://suntparinte.md/investigatie-suntparinte-md-bacterii-periculoase-in-mai-multe-produse-van-

dute-in-patiseriile-din-chisinau/

https://suntparinte.md/in-acest-an-elevii-nu-vor-merge-la-scoala-pe-data-de-1-septembrie-orarul-vacantelor-si-al-examenelor/
https://suntparinte.md/in-acest-an-elevii-nu-vor-merge-la-scoala-pe-data-de-1-septembrie-orarul-vacantelor-si-al-examenelor/
https://suntparinte.md/cracana-te-odata-si-nu-te-niorlai-98-de-istorii-dure-relatate-de-mamele-care-au-suferit-in-spitalele-din-republica-moldova/
https://suntparinte.md/cracana-te-odata-si-nu-te-niorlai-98-de-istorii-dure-relatate-de-mamele-care-au-suferit-in-spitalele-din-republica-moldova/
https://suntparinte.md/investigatie-suntparinte-md-bacterii-periculoase-in-mai-multe-produse-vandute-in-patiseriile-din-chisinau/
https://suntparinte.md/investigatie-suntparinte-md-bacterii-periculoase-in-mai-multe-produse-vandute-in-patiseriile-din-chisinau/




„Încurajarea tinerilor pentru a deveni cetățeni activi”
 
Scopul proiectului:  Creșterea gradului  de libertate de exprimare in Republica Moldova prin 
încurajarea tinerilor din mediul rural să devină cetățeni active prin intermediul educației medi-
atice, încurajând media locală  să colaboreze cu tinerii  și autoritățile locale și sporind  dialogul  
civic în mediul rural. 
Parteneri: IREX Europe
Finanțator: Uniunea Europeană în Republica Moldova
Durata proiectului: 1 decembrie 2017 – 31 octombrie, 2019

Rezultate:
•  32 de instruiri de educație media, cu durata două zile fiecare, desfășurate în teritoriu, in-

clusiv și în Chișinău; 
•  610 tineri, dintre care 365 de fete și 245 de băieți, știu să identifice știrile false și să citească 

mass-media în mod critic;
•  73 de materiale video, foto și text realizate de tineri în cadrul atelierelor practice a instru-

irilor de educație media;
•  23 de persoane au participat la Media Tur, beneficiind de instruiri din partea experților
•  26 de materiale realizate de către jurnaliști, activiști civici și tineri, care au participat la 

Media Tur
•  50 de tineri, instruiți în educație media, implicați în ateliere cu specialiști
•  170 de tineri informați despre presă, informare, manipulare și participare; 
•  22 de materiale media create de către participanții la Multimedia Conector
•  Peste 20 de postări pe social media despre importanța educației media; 
•  3 materiale în presă, despre educație media și Multimedia Conector pentru Tineri
•  10 materiale realizate de tineri, înscrise la concursul „Multimedia Conector pentru  
•        Tineri” 
•  10 premii oferite tinerilor, 10 telefoane, ce vor susține implicarea și exprimarea lor. 
•  1 minifestival-școală de vară de educație media – Multimedia Conector pentru Tineri.



MDL

Nr. A C T I V

cpt.
Începutul perioadei de gestiune Sfîrșitul perioadei de gestiune

1 2 4 5

1 Active imobilizate

Imobilizări necorporale 37,902 11,455

Imobilizări corporale în curs de execuție

Terenuri

Mijloace fixe 445,350 510,179

Investiții financiare pe termen

Alte active imobilizate

Total active imobilizate

2 Active circulante

Materiale 220 6,600

Obiecte de mică valoare și scurtă durată

Producția în curs de execuție și produse

Creanțe comerciale și avansuri acordate 8,215 10,335

Creanțe ale bugetului 4,448 4,373

Creanțe ale personalului

Alte creanțe curente, din care 198,023

Creanțe privind mijloacele cu destinație specială

Numerar 487,933 863,013

Investiții financiare curente

Alte active circulante 1,572 1,168

Total active circulante 502,388 1,083,512

Total active 985,640 1,605,146
P A S I V

3 Capital propriu

Corecții ale rezultatelor anilor precedenți

Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune 233,442

Aporturi inițiale ale fondatorilor

Bilanțul contabil, 2018, MDL

483,252 521,634

Sold la



Aporturi inițiale ale fondatorilor
Fond de active imobilizate 483,252 521,634

Fond de autofinanțare 74,775 300

Alte fonduri

Total capital propriu 558,027 755,376

4 Datorii pe termen lung

Finanțări și încasări cu destinație specială pe termen 
lung

Datorii financiare pe termen lung

Alte datorii pe termen lung

Total datorii pe termen lung

5 Datorii curente

Finanțări și încasări cu destinație specială curente 342,877 609,212
Datorii financiare curente
Datorii comerciale și avansuri primite 70,281 4,888

Datorii față de personal

Datorii privind asigurările sociale și medicale 25,329

Datorii față de buget 8,243

Venituri anticipate curente 14,455 21,094

Alte datorii curente 181,004

Total datorii curente 427,613 849,770

Total pasive 985,640 1,605,146



Informaţii privind executarea bugetelor aferente proiectelor/programelor şi altor 
misiuni speciale realizate in anul 2018 sunt prezentate în tabelul următor:

Informaţie privind fondul de autofinanțare al A.O. Centrul Media pentru Tineri, după 
reformarea bilanțului, anul 2018

Nr.
crt.

Finanțatorul Abreviatura 
proiectului/
nr. grantu-
lui

Sold la 
începu-
tul. perio-
adei de 
gestiune
(lei)

Intrări,
( lei)

Ieșiri (utilizat), 
(lei)

Sold la sf. perioadei de 
gestiune
(lei)

1 2 3 4
1. AO„Reprezentanța 

IM Swedish Devel-
opment Partner”.

IM 14483 728000 741992 491

2. Ambasada SUA in 
RM

SUA17 28335 167997 196332 0

3. Fondul Global pen-
tru Copii

GFC17
GFC18

34992 207376 92485 149883

4. Deutshe Welle 
Akademie

DWA 108 681395 583782 97721

5. IREX Europe IE 180043 1641426 1661610 159859
6. Austrian Develop-

ment Agency
ADA18 0 178161 178161 0

7. Centrul pentru Jur-
nalism Independent

CJI 0 33400 13392 20008

8. Eastern Europe 
Studies Centre

EESC 0 79215 79215 0

9. Fundatia Est-Euro-
peana

FEE 0 81394 76749 4645

10. Swiss Agency for 
Development and 
Cooperation

SDC 0 232500 145691 86809

11. Program dezvoltare 
CMT

CMT 84917 76077 82782 78212

1. CMT_A.O. 
Centrul 
Media pentru 
Tineri

74775 233742 74775 233742


