
Anexa 1 

RAPORT 

pentru anul 2014, în baza planului național de acțiuni pentru implementarea 

Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016 

(aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 7 octombrie 2014) 

 
 

Numă-

rul 

artico-

lului 

din 

Acord 

Prevederile 

Acordului de Asociere 
Măsurile de implementare 

Instituţii 

responsabile 

Termenul 

de 

implemen-

tare 

Acțiuni întreprinse pentru implementare 

 

1 2 3 4 5 6 

TITLUL IV. COOPERAREA ECONOMICĂ ȘI ALTE TIPURI DE COOPERARE SECTORIALĂ 

CAPITOLUL 7. GESTIONAREA FINANȚELOR PUBLICE: POLITICA BUGETARĂ, CONTROLUL INTERN, INSPECȚIA     

                             FINANCIARĂ ȘI AUDITUL EXTERN 

49 Controlul intern, inspecţia 

financiară şi auditul 

extern 

Părțile cooperează, de 

asemenea, în ceea ce 

privește: 

(a) Îmbunătățirea în 

continuare a sistemului de 

control intern (inclusiv 

funcția de audit intern 

independentă din punct de 

vedere funcțional) în ceea ce 

privește autoritățile de stat și 

cele locale prin intermediul 

armonizării cu standardele 

și metodologiile 

2. Asigurarea acoperirii 

auditului intern pentru 

autorităţile publice 

centrale şi locale de 

nivelul al doilea 

 

Autorităţile 

administra-

ției publice 

centrale, 

autorităţile 

publice 

locale de 

nivelul al 

doilea 

2014-2016 

 

În scopul asigurării acoperirii auditului intern pentru 

Ministerul Tineretului şi Sportului, prin Hotărîrea 

Guvernului nr.766 din 26.11.2009 „Cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind organizarea și 

funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, 

structurii și efectivului-limită ale aparatului central al 

acestuia”, a fost instituit Serviciul audit intern, format 

dintr-o singură unitate – auditor intern. Serviciul audit 

intern realizează acoperirea funcţiei de audit intern 

pentru cele 22 instituţii din subordinea entităţii.  

Conform Planului Anual de activitate al Serviciului 

audit intern pentru anul 2014 au fost realizate 3 

misiuni de asigurare, bazate pe prevederile cadrului 

normativ-metodologic de reglementare şi aplicare a 

auditului intern în sectorul public, dintre care 2 misiuni 

de audit în perioada 01.09-08.12.2014. 
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internaționale general 

acceptate, precum și cu 

bunele practici ale UE 

 

CAPITOLUL 23. COOPERAREA ÎN MATERIE DE ÎNVĂȚĂMÎNT, FORMARE, MULTILINGVISM, TINERET ȘI SPORT 

125  Părțile convin să coopereze 

în domeniul tineretului 

pentru: 

 

(a) Întărirea cooperării și 

schimbărilor în domeniul 

politicii în materie de tineret 

și al educației nonformale 

pentru tineri și pentru 

animatorii socioeducativi 

 

(b) Facilitarea participării 

active a tuturor tinerilor la 

viața socială 

 

(c) Susținerea tinerilor și 

mobilitatea animatorilor 

socio-educativi ca un mijloc 

menit să promoveze 

dialogul intercultural și 

acumularea de cunoștințe, 

aptitudini și competențe în 

afara sistemelor 

educaționale formale, 

inclusiv prin intermediul 

voluntariatului 

(d) Promovarea 

1. Definitivarea şi 

promovarea proiectului 

de lege cu privire la 

tineret 

Ministerul 

Tineretului 

şi Sportului 

 

30 

septembrie 

2014 

 

Proiectul legii cu privire la tineret a fost elaborat, 

consultat, avizat și efectuată expertiza anticorupție. În 

procesul de avizare a proiectului de lege de către 

ministere și instituțiile interesate, acesta a suferit o serie 

de modificări substanțiale, fapt ce a impus revizuirea 

acestuia de către Ministerul Tineretului și Sportului. 

2. Definitivarea şi 

aprobarea Strategiei 

naţionale pentru tineret 

pe anii 2014-2020 

Ministerul 

Tineretului 

şi Sportului 

30 

septembrie 

2014 

Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de 

Tineret 2020 a fost definitivată și aprobată în cadrul 

ședinței Guvernului din data de 07.11.2014 și urmează 

a fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova. 

3. Elaborarea 

standardelor minime de 

calitate pentru lucrătorul 

de tineret 

 

Ministerul 

Tineretului 

şi Sportului 

2014-2016 

 

 

 

 

 

 

În anul 2014 a demarat procesul de elaborare a 

documentelor legate de standardele de calitate și 

profesionale ale lucrătorului de tineret. Urmare, la 

această etapă se lucrează la elaborarea ghidului 

competențelor lucrătorului de tineret. 

4. Dezvoltarea rețelei 

naționale a persoanelor 

resursă din sectorul de 

tineret 

 

Ministerul 

Tineretului 

şi Sportului 

 

2014-2016 

 

 

 

 

 

În scopul dezvoltării rețelei naționale a persoanelor 

resursă din sectorul de tineret, pe parcursul anului 2014, 

Ministerul Tineretului și Sportului a organizat și 

desfășurat trei focus grupuri la nivel național cu 

persoanele implicate direct în lucrul cu tinerii,  printre 

care reprezentanți ai sectorului guvernamental, celui 

neguvernamental și a fost organizat și desfășurat un 

focus grup, avîndu-i ca participanți pe specialiștii de 

tineret. Aceștea au fost consultați referitor la standardul 
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cooperării între organizațiile 

de tineret în vederea 

sprijinirii societății civile 

 

ocupațional al lucrătorului de tineret din Republica 

Moldova.  

Au fost selectate și instruite 10 persoane-resursă în 

domeniul de tineret, prin preluarea exemplelor de bună 

practică din Croația. Persoanele instruite vor putea fi 

implicate, ulterior, ca multiplicatori la nivel regional 

sau/și local și vor putea să-și aducă contribuția în 

dezvoltarea politicilor naționale de tineret și 

promovarea lucrului cu tinerii în Republica Moldova. 

5. Dezvoltarea unui 

cadru de instruire 

continuă și schimb de 

experiență pentru 

lucrătorii de tineret 

Ministerul 

Tineretului 

şi Sportului 

2014-2016 

 

În perioada 12-13 februarie 2014, la Soroca, Ministerul 

Tineretului și Sportului a organizat și desfășurat 

Conferința națională a specialiștilor de tineret din 

administrația publică locală de nivelul II cu genericul 

„Participarea tinerilor la viața locală și regională”. 

Conferința a fost organizată cu scopul consolidării 

capacităților instituționale în domeniul tineretului, întru 

promovarea şi încurajarea cetățeniei active şi 

responsabile a tinerilor. Totodată, a vizat consolidarea 

capacităților administrației publice locale pentru 

susținerea structurilor reprezentative de tineret la nivel 

local şi regional. 

De asemenea, au fost organizate și desfășurate o serie 

de ateliere de formare a specialiștilor de tineret din 

administrația publică locală de nivelul II, în cadrul 

cărora au participat cîte 60 de persoane la fiecare 

atelier de formare:  

- „Organizarea activitații Consiliilor raionale/ 

municipale ale tinerilor”, organizat de Ministerul 

Tineretului și Sportului în colaborare cu Centrul 

Republican pentru Copii și Tineret ARTICO la data de 

20 martie 2014; 

-     La data de 15 mai 2014, Ministerul Tineretului și 



1 2 3 4 5 6 

Sportului cu suportul Facultății de Sociologie și 

Asistență Socială a Universității de Stat din Moldova a 

organizat și desfășurat atelierul de formare întitulat 

„Managementul procesului de identificare a nevoilor 

și dificultăților cu care se confruntă tinerii; 

-   În perioada 14-19 iulie 2014, Ministerul Tineretului 

și Sportului a organizat și desfășurat școala de vară 

„Abilitarea tinerilor consilieri pentru participare”; 

Totodată, pe parcursul anului 2014, Ministerul 

Tineretului și Sportului a organizat și desfășurat o serie 

de instruiri în cadrul proiectului „Academia 

Lucrătorului de tineret” realizat în parteneriat cu 

Consiliul Național al Tinerilor din Moldova. 

 6. Derularea unui 

Program de granturi 

dedicat dezvoltării 

sectorului 

neguvernametal de 

tineret, pentru a 

consolida cooperarea cu 

societatea civilă 

 

Ministerul 

Tineretului 

şi Sportului 

 

2014-2016 La data de 29 ianuarie 2014, Ministerul Tineretului și 

Sportului a lansat Programul de Granturi pentru anul 

2014 cu tematica ,,Participare pentru Dezvoltare”, care 

este dedicat susţinerii şi dezvoltării sectorului 

neguvernamental de tineret din Republica Moldova. 

Astfel, în cadrul ședinței Comisiei de examinare și 

selectare a programelor/proiectelor cîștigătoare din 

16.04.2014 s-a oferit suportul logistic şi financiar din 

bugetul de stat în sumă totală de 3 396 891 mln lei 

pentru 22 proiecte de tineret, consolidînd în acest mod 

cooperarea cu societatea civilă. 
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7. Implementarea 

proiectelor comune cu 

statele membre ale UE în 

vederea dezvoltării 

sectorului de tineret 

 

Ministerul 

Tineretului 

şi Sportului 

2014-2016 În perioada 14 – 16 octombrie 2014, Ministerul 

Tineretului şi Sportului în parteneriat cu Comisia 

Europeană, Consiliul Europei şi Centrul de Resurse 

pentru Europa de Est şi Caucaz Salto-Youth, a 

organizat seminarul privind participarea tinerilor din 

Europa de Est si Caucazul de Sud, care a reunit 

participanţi din peste 10 ţări. În cadrul seminarului, 

participanţii au făcut un schimb activ de idei şi bune 

practice, inspirîndu-se din exemplele de succes a 

promovării implicării tinerilor pe diverse segmente ale 

vieţii. În ultima zi a seminarului participanţii au 

elaborat şi aprobat o listă de recomandări privind 

dezvoltarea şi facilitarea participării tinerilor. 

Seminarul a reunit tineri din Armenia, Azerbaidjan, 

Austria, Estonia, Georgia, Germania, Ungaria, 

Republica Moldova, Polonia, România, Federaţia 

Rusă, Serbia, Slovacia. 

Totodată, Ministerul Tineretului și Sportului participă 

la promovarea campaniei „No hate Speech” – proiect 

al Consiliului Europei. Proiectul are drept scop 

combaterea rasismului și a discriminării în mediul on-

line prin mobilizarea tinerilor și a organizațiilor de 

tineret, de a recunoaște și de a acționa împotriva 

acestor încălcări ale drepturilor omului. Pentru 

promovarea proiectului menționat a fost constituit 

Comitetul Național „No hate speech Moldova”, 

membrii acestora fiind tineri voluntari, reprezentanți ai 

societății civile. Proiectul se implementează pe tot 

parcursul anului 2014. 
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 8. Promovarea 

mobilităţii şi a 

schimburilor de tineret 

prin  participarea 

Republicii Moldova în 

cadrul programelor 

Uniunii Europene 

,,Eastern Partnership” 

Ministerul 

Tineretului 

şi Sportului 

2014-2016 În contextul promovării mobilității și a schimburilor 

de tineret prin participarea Republicii Moldova în 

cadrul programelor Uniunii Europene „Eastern 

Partnership”, pe parcursul anului 2014 au fost 

realizate următoarele acțiuni: 

1. Ministerul Tineretului și Sportului, în parteneriat cu 

Asociația Studenților Europeni AEGEE - Chișinău, a 

organizat și desfășurat în perioada 25 iulie–5 august 

2014 Universitatea de vară „Check-in în Moldova”, 

obiectivele principale ale acesteia fiind promovarea 

culturii și istoriei Moldovei, promovarea imaginii țării 

noastre pentru reprezentanții diferitor țări din Europa 

și creșterea interesului față de Moldova printre tinerii 

din statele Uniunii Europene. Pe durata desfășurării 

evenimentului, au fost organizate diverse activități și 

excursii care au presupus implicarea directă a 

participanților în procesul de cunoaștere a tradițiilor și 

culturii Republicii Moldova, întrunind, astfel, 25 

studenți și tineri specialiști din țările europene.  

2. În perioada 27-31 august 2014, Ministerul 

Tineretului și Sportului, în parteneriat cu Asociația 

Obștească „ASTRA  Anenii Noi”, a realizat a 

treia ediție a Școlii europene de vară „ASTRA” . 

Evenimentul a întrunit circa  42 de tineri din 

Republica Moldova, România şi Ucraina (raionul 

Reni) care au participat la diverse ateliere de lucru, 

fiind stabilite parteneriate, lansări de carte şi reviste.   

3. În perioada 15–24 august 2014, Ministerul 

Tineretului și Sportului a sprijinit proiectul de vară 

Chișinău Youth Orchestra, acțiune desfășurată în 

parteneriat cu Asociația Muzical-Corală din Moldova. 

Evenimentul a întrunit 73 de tineri muzicieni 
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instrumentiști ce își fac studiile în Romania, SUA, 

Marea Britanie, Belgia, Elveția, Filanda, Ucraina, 

Federația Rusă. 

  11. Implementarea 

prevederilor Acordului 

de parteneriat dintre 

Ministerul Tineretului și 

Sportului și Proiectul 

,,Eastern Partnership 

Youth Regional Unit” 

(EPYRU) 

Ministerul 

Tineretului 

şi Sportului 

2014-2016 Pentru implementarea prevederilor Acordului de 

parteneriat dintre Ministerul Tineretului și Sportului și 

Proiectul „Eastern Partnership Youth Regional Unit” 

(EPYRU), pe parcursul anului 2014 au fost realizate 

următoarele acțiuni: 

1. La data de 25 septembrie 2014, la Chişinău, a fost 

organizat și desfășurat workshop-ul naţional cu 

genericul „Dezvoltarea capacităţilor instituţionale ale 

administraţiei publice locale privind structurile 

reprezentative de participare ale tinerilor la elaborarea 

şi implementarea politicilor de tineret” la care au 

participat dl Hans-Juergen MAETH, Șeful echipei de 

implementare a Programului Unității Regionale de 

Tineret a Parteneriatului Estic (EPYRU) şi dna Karina 

CHUPINA, Expert Programul Unitatea Regională de 

Tineret a Parteneriatului Estic (EPYRU). La eveniment 

au participat circa 50 persoane, reprezentanţi ai 

autorităţilor publice centrale şi locale, ONG-uri, centre 

de resurse pentru tineri, reprezentanți ai Consiliilor 

locale ale tinerilor. 

2. În perioada 12 – 13 iunie 2014, la Chişinău, s-au 

desfășurat lucrările Conferinţei naţionale cu genericul 

„Dezvoltarea cooperării intersectoriale în domeniul 

politicilor de tineret” organizată de către Ministerul 

Tineretului şi Sportului cu sprijinul Comisiei Europene 

în cadrul  Programului Parteneriatului Estic pentru 

dezvoltarea domeniului de tineret. Conferinţa a reunit 

circa 50 de reprezentanţi ai autorităţilor publice 

centrale şi locale, ONG-uri, centre de resurse pentru 
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tineri, precum şi experţi din cadrul Programului 

nominalizat. 

Scopul reuniunii a fost elaborarea recomandărilor 

pentru dezvoltarea unui parteneriat durabil şi eficient 

în domeniul tineretului, în vederea soluţionării, într-un 

mod coordonat, a problemelor tinerilor. 

În cadrul conferinţei, a fost discutat și procesul de 

coordonare şi cooperare intersectorială în domeniul 

tineretului.  

3. La data de 26 septembrie 2014, la Chişinău, s-a 

desfăşurat  Forumul privind Autoguvernarea 

studenţească din cadrul Parteneriatului   Estic, 

organizat de către Unitatea Regională de Tineret a 

Parteneriatului Estic, în parteneriat cu Ministerul 

Tineretului şi Sportului. 

Evenimentul şi-a propus stabilirea schimbului de 

experienţă în procesul de autoguvernare studenţească 

în ţările membre ale Parteneriatului Estic, dar şi 

cunoaşterea şi identificarea celor mai bune practici ale 

autoguvernării studenţeşti în universități ale ţărilor din 

regiune. 

La eveniment au participat reprezentanți ai 

administrației publice centrale, ai organizaţiilor 

studenţeşti din ţările Parteneriatului Estic și şeful 

echipei de implementare a Programului Unităţii 

Regionale de Tineret a Parteneriatului Estic Hans-

Juergen Maeth. 

4. La 29 mai 2014 a avut loc web seminarul la tema 

„Dezvoltarea politicilor de tineret bazate pe dovezi”. 

Web seminarul s-a realizat în conexiune cu expertul 

programului EPYRU – Eugenia Petrivscaia (Ucraina). 

La eveniment au participat 20 reprezentanți ai 
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administrației publice centrale implicați în dezvoltarea 

politicilor de tineret, lucrători de tineret și 

reprezentanți ai societății civile. 

126 Părțile promovează 

cooperarea în domeniul 

activităților sportive și fizice 

prin intermediul schimbului 

de informații și de bune 

practici pentru a susține un 

stil de viață sănătos, valorile 

sociale și educative ale 

sportului și buna guvernanță 

în sport în cadrul societăților 

din UE și din Republica 

Moldova 

 

1. Definitivarea şi 

adoptarea Strategiei de 

dezvoltare a culturii 

fizice şi sportului 

Ministerul 

Tineretului 

şi Sportului 

2014-2015 

 

 

Proiectul Strategiei de dezvoltare a culturii fizice și 

sportului în Republica Moldova (2015-2020) a fost 

elaborat și plasat spre consultare publică pe site-ul 

Ministerului. 

Proiectul Strategiei nominalizate urmează a fi 

definitivat și înaintat spre aprobare, în modul stabilit. 

2. Asigurarea participării 

organizaţiilor şi 

instituţiilor sportive la 

competiţiile şi 

evenimentele organizate 

în ţările UE 

Ministerul 

Tineretului 

şi Sportului 

2014-2016 

 

Pe parcursul anului 2014, Ministerul Tineretului și 

Sportului, a asigurat participarea organizațiilor și 

instituțiilor sportive la peste 100 de competiții și 

evenimente sportive organizate în țările Uniunii 

Europene, obținînd în total 79 medalii de aur, argint și 

bronz la diferite probe sportive și categorii de vîrste. 

CAPITOLUL 26. COOPERAREA CU SOCIETATEA CIVILĂ 

134 Părțile stabilesc un dialog cu 

privire la cooperarea cu 

societatea civilă, care 

vizează următoarele 

obiective:  

(a) Consolidarea contactelor 

și a schimbului de informații 

și de experiență între toate 

sectoarele societății civile 

din UE și din Republica 

1. Asigurarea 

implementării Legii 

voluntariatului 

Ministerul 

Tineretului 

şi Sportului 

 

Ministerul 

Educaţiei 

2014-2016 Prin Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 

T/525/A din 15.07.2014 a fost elaborat și aprobat 

Regulamentul privind organizarea şi funcționarea 

Comisiei de Certificare şi a modelului Certificatului de 

instituție gazdă a activității de voluntariat , publicat în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.238-246 

din 15.08.2014. 

Pînă la sfîrșitul lunii decembrie 2014 urmează a fi  

creată Comisia de Certificare a instituției gazdă a 

activității de voluntariat. 

A fost editat Carnetul de Voluntar în tiraj de 1000 

exemplare, care urmează a fi distribuit voluntarilor 
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Moldova 

(b) Asigurarea unei mai 

bune cunoașteri și înțelegeri 

a Republicii Moldova, 

inclusiv a istoriei și culturii 

acestei țări, în interiorul UE 

și îndeosebi în rîndul 

organizațiilor societății 

civile de pe teritoriul 

statelor membre, permițînd 

astfel o mai mare 

sensibilizare a opiniei 

publice cu privire la 

oportunitățile și la 

provocările care pot apărea 

în relațiile lor viitoare 

(c) Asigurarea, în mod 

reciproc, a unei mai bune 

cunoașteri și înțelegeri a UE în 

Republica Moldova și în 

deosebi în rîndul organizațiilor 

societății civile din Republica 

Moldova, fără a se pune un 

accent exclusiv pe valorile pe 

care se întemeiază UE, pe 

politicile sale și pe modul de 

conform prevederilor Regulamentului nominalizat. 

La data de 7 decembrie 2014 a avut loc cea de-a XII-a 

ediție a Festivalului Voluntarilor, organizat cu sprijinul 

financiar al Ministerului Tineretului şi Sportului, în 

parteneriat cu Asociația "Serviciu pentru Pace", 

Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a 

Municipiului Chişinău și ONG-uri din cadrul Coaliţiei 

pentru promovarea legii și activităților de voluntariat, în 

scopul premierii și recunoașterii eforturilor și meritelor 

voluntarilor din Republica Moldova. 

La concurs au fost depuse 100 dosare, pentru cele 10 

domenii nominalizate, fiind premiați 22  de voluntari. 
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 funcţionare a acesteia 2. Stabilirea 

parteneriatelor cu statele-

membre ale UE în 

vederea consolidării 

capacităţilor 

organizaţiilor gazdă  în 

crearea  oportunităţilor 

de dezvoltare şi creştere 

pentru voluntari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Tineretului 

şi Sportului 

 

2014-2016 În scopul stabilirii parteneriatelor cu statele-membre ale 

Uniunii Europene în vederea consolidării capacităților 

organizațiilor gazdă în crearea oportunităților de 

dezvoltare și creștere pentru voluntari au fost realizate 

următoarele acțiuni: 

1. În luna iulie 2014, Ministerul Tineretului și 

Sportului, în colaborare cu Asociația Obștească 

„Tinerii pentru dreptul la viață” și Foundation for 

Education and Development of Civil Society 

(FRESCO) Polonia, a realizat o instruire a circa 19 

coordonatori de voluntari din ONG și instituțiilor 

publice din Republica Moldova. 

2. În perioada 8-10 septembrie 2014, Ministerul 

Tineretului și Sportului, în comun cu reprezentanții 
Asociației Obștești „Tineri și liberi” și Asociației 

Obștești „Serviciul pentru Pace” a participat la 

Seminarul pentru statele  Grupului Visigrad și statele 

Parteneriatului Estic privind voluntariatul tinerilor în 

cadrul acestor state. În cadrul evenimentului menționat, 

a fost inițiat procesul de elaborare a unui cadru de 

cooperare în domeniul voluntariatului cu un plan de 

acțiuni concret. 

135 Părțile promovează dialogul 

și cooperarea dintre actorii 

din cadrul societății civile ai 

celor două părți ca parte 

integrantă a relațiilor dintre 

UE și Republica Moldova. 

Obiectivele unui astfel de 

dialog și ale unei astfel de 

5. Valorificarea 

oportunităţilor 

Parteneriatului Estic în 

consolidarea societăţii 

civile, inclusiv cu 

suportul Platformei 

Naţionale a Forumului 

Societăţii Civile al 

Ministerul 

Tineretului 

şi Sportului 

 

2014-2016 Pentru valorificarea oportunităţilor Parteneriatului Estic 

în consolidarea societăţii civile, inclusiv cu suportul 

Platformei Naţionale a Forumului Societăţii Civile al 

Parteneriatului Estic, au fost implicate și facilitată 

participarea ONG-urilor din sectorul de tineret, 

preponderent cele de tip umbrelă, l următoarele 

activități: 
- În perioada 23-29 martie 2014, Asociația Obștească 

„Consiliul Național al Tineretului din Moldova” a 
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cooperări sînt următoarele:  

(c) Facilitarea procesului de 

consolidare a instituțiilor și 

a organizațiilor societății 

civile prin diverse mijloace, 

inclusiv prin sprijinirea unor 

acțiuni de promovare, prin 

crearea de rețele informale 

și formale, prin vizite și 

ateliere reciproce, în deosebi 

în vederea îmbunătățirii 

cadrului juridic referitor la 

societatea civilă 

Parteneriatului Estic efectuat o vizită de studiu în Republica Cehă și 

Republica Slovacă privind promovarea participării 

tinerilor la elaborarea politicilor de tineret, realizată 

în cadrul Programului Unității Regionale de Tineret 

a Parteneriatului Estic (EPYRU), finanțat de 

Comisia Europeană; 

- În perioada 08-11 septembrie, în or. Praga (Cehia), 

Asociația Obștească „Tineri și liberi” și Asociația 

Obștească „Serviciul pentru Pace” au participat la 

Seminarul privind voluntariatul în domeniul 

tineretului pentru statele din Grupul Visigrad și 

Parteneriatul Estic; 

- În perioada 05-08 octombrie 2014, în or. Minsk 

(Belorus), Asociația Obștească „ProComunitate” a 

participat la seminarul cu tematica „Instruirea 

lucrătorilor de tineret”, realizat în cadrul 

Programului Unității Regionale de Tineret a 

Parteneriatului Estic (EPYRU), finanțat de Comisia 

Europeană; 

- În perioada 19-22 noiembrie 2014, în or. Tbilisi 

(Georgia), Asociația Obștească „Alianța Studenților 

din Moldova” a participat la atelierul de lucru 

privind Comunicarea și informarea în cadrul 

Parteneriatului Estic. 

 

 


