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PROGRAM DE CAPACITARE ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL 
PENTRU CENTRE DE TINERET – Faza II 

 
Apel de exprimare a interesului  

Context:  
 
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) este din anul 2020, partenerul de implementare a activităților în 

cadrul Fondului comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a 

tinerilor din Republica Moldova al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Elvețiene pentru 

Dezvoltare și Cooperare și Fondului ONU pentru Populație. 

 

În anul 2020, CPD în cadrul proiectului ”Parteneriate pentru Împuternicirea Tinerilor”  a oferit suport pentru 11 
Centrele de tineret din Republica Moldova, prin intermediul Programului de capacitare în domeniul 
managementului organizațional. Respectiv, reieșind din scopul Programului, în anul 2020, prioritar acesta sa 
concentrat pe următoarele domenii de management: (i) atragere de fonduri, (ii) management bazat pe rezultate, 
(iii) implementarea standardelor de calitate ale portofoliului de programe și (iv) promovarea și vizibilitatea 
programelor și activităților Centrelor de tineret. 
 
Astfel, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare anunță lansarea celei de a II-a Faze a Programului de capacitare, 
și anunță concursul privind selectarea a încă 5 Centre de tineret, care vor beneficia de un suport și asistență 
individualizată pentru  îmbunătățirea capacității instituționale a Centrului.   
 
Descrierea proiectului:  
Obiectivul proiectului ”Parteneriate pentru Împuternicirea Tinerilor” este îmbunătățirea capacităților 
instituționale ale Centrelor de tineret în vederea facilitării implicării tinerilor, disponibilitatea serviciilor pentru 
tineret și participarea comunității.     
 
Obiectivul concursului: 
Obiectivul este selectarea a 5 Centre de tineret care vor beneficia de un program de capacitare în domeniul 
managementului organizațional. Centrele de tineret cu suportul CPD se vor focusa pe realizarea Planurilor de 
Dezvoltare Instituțională Individuală, elaborate în 2018, astfel, vor oferi suport în 2 arii care necesită 
îmbunătățire, conform evaluării și solicitării Centrului-beneficiar. De asemenea, Centrele de tineret vor avea 
posibilitatea să delege un specialist/ o specialistă în domeniul tineretului, pentru a participa la un Program de 
mentorat privind dezvoltarea profesională a acestora. 
 
Avantajele / Beneficiile programului:   
CPD își propune să capaciteze 5 Centre de tineret în vederea a cel puțin două arii din domeniul managementului 
organizațional, și anume:  

• managementul bazat pe rezultate inclusiv din perspectiva realizării oportunităților egale pentru fiecare 
tânăr și tânără; 

• sistem de monitorizare și evaluare; 

• colectare de fonduri; 
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• capacități de colectare și analiza datelor;  

• implementarea sistemelor de calitate a Portofoliului de programe privind serviciile pentru tineret; 

• promovarea și vizibilitatea programelor și activităților Centrelor de tineret; 

• elemente de incluziune și asigurarea șanselor egale pentru toți; 
 
Ariile /domeniile asupra cărora un Centru de tineret va beneficia de suport și asistență vor fi selectate individual 
cu fiecare Centru de tineret aplicant, în dependență de necesitățile identificate și potențialul de dezvoltare, cît 
și, dacă acestea sunt disponibile, în dependență de Planurile de Dezvoltare Instituțională Individuală care au fost 
elaborate cu suportul UNFPA în anul 2018. Elementele de incluziune și asigurarea șanselor egale pentru toți va 
constitui o arie transversală pentru toate celelalte arii selectate. De asemenea, pentru a consolida Rețeaua 
Centrelor de tineret și pentru a capacita echipele centrelor-beneficiare a Programului de capacitare, pe parcursul 
desfășurării programului, va fi realizat schimbul de bune practice dintre Centrele rețelei orientat spre subiecte 
comune de dezvoltare. 
 
Modalitatea de lucru 

 
Modalitatea de lucru propusă este una de la egal la egal, pragmatică și bazată pe necesitățile Centrului de tineret. 
Astfel, de comun de acord,  se vor identifica 2 provocări instituționale (din domeniile menționate mai sus) și se 
vor identifica soluțiile practice de îmbunătății a  acestora. Cea mai consistentă parte a programului de suport, 
va fi dedicată efortului de a implementa în cadrul organizației soluțiile agreate. De asemenea, fiecare Centru va 
putea desemna un specialist/ o specialistă în domeniul tineretului, pentru a participa în programul de mentorat 
care va fi desfășurat în aceeași perioada. În același timp, în perioada de implementare a Programului de 
capacitare, vor fi efectuate vizite sau/ și sesiuni de interacțiune și schimb de experiență cu centrele din Rețeaua 
națională a Centrelor de tineret din Republica Moldova. 
 
Centrele de tineret selectate vor beneficia de:  

- cel puțin 2 sesiuni de instruire individuale, în care vor fi prezentate aspectele teoretice în vederea 
domeniilor care urmează a fi capacitate; 

- cel puțin 10 sesiuni de coaching, unde echipa de experți împreună cu echipele beneficiare vor lucra pe 
problemele specifice a Centrelor de tineret; 

-  cel puțin 3 sesiuni de consultare, în care vor fi abordate provocările specifice în domeniul 
managementului;  

-  un specialist/ o specialistă, care va beneficia de programul de mentorat pentru dezvoltare profesională 
și personală; 

- cel puțin 2 sesiuni de interacțiune și schimb de experiență, cu alte Centre de tineret din Republica 
Moldova 

- o notă de evaluare a Centrului, care va conține un set de recomandări și plan de activități ale centrului 
care urmează a fi parcurși în următorii 2 ani. 

 
Perioada programului: 17 Mai – 15 Noiembrie 2021 
 
Condiții de eligibilitate : 
 
Sunt eligibile Centrele de tineret, parte a Programului de Dezvoltare  Centrelor de tineret 2017- 2022, care vor 
fi disponibile să îmbunătățească cel puțin 2 arii / domenii organizaționale, în perioada programului: 17 mai- 15 
noiembrie 2021. 

https://mecc.gov.md/ro/content/programul-de-dezvoltare-centrelor-de-tineret
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Centrele de tineret cointeresate de a benefica de program vor expedia la adresa de e-mail: Ermolenco 
Alexandra al.ermolenco@gmail.com următoarele: 

- Scrisoarea de intenție ( Anexa 1); 
- Datele de contact a persoanei delegate ce urmează a fi responsabilă de acest proces (nume-prenume/ 

telefon, e-mail); 
- Descrierea a 2 arii / domenii organizaționale prioritare care urmează a fi abordate în cadrul programului 

(Anexa 2). 
 
Termenul limită de prezentare a dosarelor este 17 Mai. 
  

Persoană de contact: Alexandra Ermolenco, e-mail: al.ermolenco@gmail.com  tel. 069627952. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:al.ermolenco@gmail.com
mailto:al.ermolenco@gmail.com
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Anexa nr. 1 

 
 
 
 
 

 
Scrisoare de intenție  

 
 

 
Prin prezenta, subsemnatul(a), _________________, funcția _______________, reprezentând 

_________________(organizația /instituția), ne exprimăm intenția de a participa în cadrul Programului de 

capacitare în domeniul managementului instituțional, implementat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare 

în cadrul Fondului comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice 

a tinerilor din Republica Moldova al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Elvețiene pentru 

Dezvoltare și Cooperare și Fondului ONU pentru Populație. 

 
De asemenea, confirmăm că suntem disponibili de a participa la toate activitățile care vor fi desfășurate în 
acest scop, în perioada 17 Mai- 15 Noiembrie 2021 și ne asumăm responsabilittaea de a lucra și contribui la 
realizarea acțiunilor de follow up, sarcinilor relevante domeniilor de intervenție selectate în cadrul 
Programului.  
 
 

 
 
____________(numele/prenumele)                                                           _________________(data) 
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Anexa nr. 2 
 

Domeniile de intervenție prioritare care urmează a fi abordate în cadrul Programului de capacitare în 
domeniul managementului instituțional  

 

Denumirea instituției   

Persoana de contact 
(nume, prenume, 

funcția, tel / email) 

 

Domeniul  1 

Denumirea domeniului de 
intervenție pentru care 
Centrul de tineret solicită 
suport  

 

Descrierea provocărilor 
existente (max. 50 cuvinte) 

 

Domeniul  2 

Denumirea domeniului de 
intervenție pentru care 
Centrul de tineret solicită 
suport  

 

Descrierea provocărilor 
existente  (max. 50 cuvinte) 

 

 


