
Anexă 
la Strategia de dezvoltare a sectorului de tineret  

pentru anii 2017-2020 
 
 
 

PLANUL  DE ACŢIUNI 
al Strategiei de dezvoltare a sectorului de tineret pentru anii 2017-2020 

 
Prioritatea 1.  ANGAJARE ÎN CÎMPUL MUNCII ŞI ANTREPRENORIAT 
 

Obiectiv general: 
Stimularea potenţialului antreprenorial şi a şanselor de angajare în rîndul tinerilor inclusiv pentru grupurile cu oportunităţi reduse; 

 

Obiective specifice: 
1.1. Informarea privind serviciile existente şi programele de suport relevante; 
1.2. Conlucrarea cu agenţii economici. 

 

Nr. Acţiuni Perioada Responsabili Parteneri 

Resurse necesare  
(estimativ pentru 1 an) 

Indicatori de bază 
Ţinta  

unde vrem  
să ajungem Buget local 

(lei) Alte surse 

1.  Creare business incubator pentru 
tineri antreprenori 

2017-2018 Consiliul  
Raional Cahul 

Primăria or.Cahul 
Agenţi Economici din 
oraşul şi raionul Cahul 

  Nu există acest 
serviciu 

Minim capacitate 
pentru 5 busines-
suri anual 

2.  Campanie de informare pentru 
tineri prin instituţii în domeniul 
angajării 

anual AOFM Primăria or.Cahul 
 

1500  Servicii oferite 
sporadic 

Minim o campanie 
organizată anual  

3.  Training privind dezvoltarea unui 
business plan 

anual SYSLAB Primăria or.Cahul 
 

 25 000 3 cursuri X 12 
participanţi anual 

3 cursuri X 15 par-
ticipanţi anual 

4.  Concurs de granturi pentru des-
chiderea afacerilor pentru tineri 
din familii social vulnerabile 

anual SYSLAB Primăria or.Cahul 
 

 400 000 3 afaceri anual 
deschise prin fi-
nanţare grant 

6 afaceri anual des-
chise prin finanţare 
grant 



5.  Facilităţi privind taxe locale pen-
tru tinerii care iniţiază afacere 

anual Consiliul 
orăşenesc Cahul 
 

Primăria or.Cahul   Nu există nici un 
fel de facilitate 

Scutirea de taxa 
locală a tinerilor cu 
vîrsta 16-35 ani 
care iniţiază aface-
re în or.Cahul 

6.  Seminare informative privind le-
gislația muncii 

anual AOFM Primăria or.Cahul  1000 100 tineri or. Ca-
hul anual 

Menţinerea cotei 
cel puţin 100 tineri 
anual  

7.  Servicii consiliere Centrul de 
Ghidare în carieră 

trimestrial AOFM Primăria or.Cahul  1000 200 tineri anual Menţinerea cotei 
cel puţin 200 tineri 
anual  

8.  Clubul Muncii trimestrial AOFM Primăria or.Cahul  1000 200 tineri benefi-
ciari anual 

Menţinerea cotei 
cel puţin 200 tineri 
anual  

9.  Forumul tinerilor/consiliilor de 
tineri pe tema antreprenoriat 

anual Primăria Cahul 
 

AOFM 1500  Nu există Minim 1 forum 
organizat anual 

10.  Şedinţe de informare părinţi pri-
vind antreprenoriat/oportunităţi de 
angajare 

trimestrial Primăria Cahul 
 

AOFM, instituţii preşco-
lare, instituţii de în-
văţămînt primar 

2000  Nu există Minim 4 grădiniţe 
informate anual 

11.  Acţiuni de apreciere agenţi eco-
nomici care angajează persoane 
cu  dizabilităţi/social vulnerabile 

anual Primăria Cahul 
 

AOFM 1500  La moment nu 
există 

Oferirea anuală a 
menţiunilor  

12.  Forumul de bune practici a tineri-
lor antreprenori 

anual Primăria Cahul 
 

AOFM, 
ONG locale de tineret, 
instituţii de învăţămînt 

2000  La moment nu 
există 

Minim 10 tineri 
antreprenori parti-
cipanţi 

13.  Training comunicare pentru an-
treprenori 

semestrial Toastmaster Club Primăria Cahul 
 

1500  Se organizează 
sporadic 

minim 2 traininguri 
organizate anual 

14.  Panou informativ în Parcul central cu informaţie 
ce ţine de angajare 
2017 

Primăria Cahul 
 

AOFM 7000  La moment nu 
există 

Instalarea şi actua-
lizarea săptămânală 
a informaţiei 

 17000 428000  
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Prioritatea 2. EDUCAŢIA NONFORMALĂ 
 
Obiectiv general 

Sporirea capacităţilor tinerilor în diverse domenii  prin intermediul educaţiei  nonformale; 
 

Obiective specifice 
2.1. Diseminarea informaţiilor şi a avantajelor privind educaţia nonformală; 
2.2. Identificarea potenţialilor beneficiari şi şi implicarea lor în programe de instruire nonformală în diverse domenii; 
2.3. Conlucrarea cu angajatorii pentru sporirea capacităţilor tinerilor specialişti prin educaţie nonformală. 
 

Nr. Acţiuni Perioada Responsabili Parteneri 

Resurse necesare 
(estimativ pentru 1 an) Indicatori de 

bază 
Ţinta unde vrem  

să ajungem Buget local 
(lei) 

Alte surse 

1.  Training pentru tineri “Discursul 
public” 

anual AIESEC Cahul Universitatea de Stat 
“B.P. Haşdeu” 

1000  2000 Se organizează 
sporadic 

Minim un curs or-
ganizat anual cu 
suportul Primăriei 
or.Cahul 

2.  Training tineri “Utilizare eficienta 
a instrumentelor de comunicare 
online” 

anual AIESEC Cahul Universitatea de Stat 
“B.P. Haşdeu” 

1000   Nu se realizează 
la moment 

Minim un curs or-
ganizat anual cu 
suportul Primăriei 
or.Cahul 

3.  Training  tineri “Forme de parti-
cipare la nivel local” 

anual Primăria or.Cahul AO Perspectiva 
 

15 00   Organizat cu 
participarea 5 
grupuri de iniţia-
tiva 

participarea 10 
grupuri de iniţiativa 
anual 

4.  Şcoală de vară pentru tineri anual Primăria or.Cahul AO Perspectiva 
 

10 000  5000 Nu se realizează 
la moment 

Activitate organiza-
tă anual 

5.  Şcoala Părinţilor tineri  anual Primăria or.Cahul 
 

Consiliul Raional Cahul 
Inspectoratul de Poliţie 
Cahul, 
Instituţiile de învăţămînt 

2500   Nu se realizează 
la moment 

Minim 2-3 întîlniri 
pe an cu subiecte 
prioritizate de pă-
rinţi 

6.  Club de oratorie şi leadership lunar Toastmasters Club Universitatea de Stat 
“B.P. Haşdeu” 

1500  2000  Minim 15 tineri 
implicaţi 

 Minim 25 tineri 
implicaţi 
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7.  Atelier pentru tineri cu tema  
„Dialog Intercultural” 

anual AO Perspectiva 
 

Primăria Cahul  2000 5 seminare pen-
tru  tineri anual 

menţinerea 5 semi-
nare pentru tineri 
anual şi diversifica-
rea de activităţi în 
domeniu 

8.  Proiecţii de film cu următoarele 
tematici: Nediscriminare, Dialog 
Intercultural, Toleranţă. 

trimestrial AO Perspectiva 
 

Primăria Cahul  1000 5 proiecţii de 
film anual 

menţinerea a minim 
5 proiecţii de film 
anual 

9.  Program de instruire non-formală 
pentru lucrători instituţii care lu-
crează cu tinerii: 
- scriere de proiecte; 
- drepturile omului/ antidiscrimi- 

nare; 
- anticorupţie. 

trimestrial Primăria or.Cahul Contact Cahul 
AO Perspectiva 
 

5000 10000 Se organizează 
sporadic 

Minim 3 activităţi 
de instruire anual 

10.  Campanie de promovare a modu-
lui sănătos de viaţă 

trimestrial Centrul Pas cu Pas 
Centrul de Servicii 
Prietenoase Tinerilor 
“AGAPE” 

Centrul de Sănătate Pu-
blică 
Colegiul de Medicină 

3000 15000 campanie de 
informare orga-
nizată anual 

Menţinerea organi-
zării a minim o 
campanie de infor-
mare  şi diversifica-
rea activităţilor or-
ganizate anual 

11.  Acţiuni în cadrul Zilei de luptă 
împotriva abuzului şi traficului 
ilicit de droguri 

anual Centrul Pas cu Pas Primăria Cahul 1000 5000 2 activități de 
informare or-
ganizate anual 

Menținerea a mi-
nim 2 activități de 
informare anual 
pentru minim 500 
beneficiari 

12.  Ziua Mondială de combatere a 
Tuberculozei 

anual Centrul Pas cu Pas Primăria Cahul 1000 5000 Campanie de 
informare or-
ganizată anual 

minim 2 activități 
de informare anu-
al pentru minim 
500 beneficiari 

 27500 47000  
 

 

4 
 



Prioritatea 3.  SERVICII EXTINSE SI OPORTUNITATI PENTRU TINERI 
 

Obiectiv general: 
Sporirea implicării tinerilor în acţiuni de voluntariat şi implicarea în organizarea activităţilor pentru dezvoltarea comunitară. 
 

Obiective specifice: 
3.1  Realizarea de programe de instruire în liderism şi participare civică 
3.2  Implementarea proiectelor comunitare iniţiate de tineri pentru tineri 
3.3 Identificarea şi aplicarea modalităţilor de apreciere a tinerilor 

 

Nr. Acţiuni Perioada Responsabili Parteneri 

Resurse necesare  
(estimativ pentru 1 an) Indicatori de 

bază 
Ţinta unde vrem  

să ajungem Buget local 
(lei) Alte surse 

1.  Reanimarea Centrului de  Resurse 
pentru Tineri cu serviciile: 
- Club de discuţii în l. engleza 
- Cursuri de design vestimentar şi 

de interior 
- Cursuri IT şi grafică 
- Cursuri pentru tineri jurnalişti 

2017 Primăria or.Cahul 
 

Consiliul Raional Cahul 250 000  Nu este la mo-
ment 

Minim 3 persoane 
angajate 
Minim 3 servicii 
prestate pentru ti-
neri 

2.  Crearea consiliului local al tineri-
lor pe lîngă Primăria oraşului Ca-
hul  prin alegerea delegaţiilor din 
instituţiile de învăţămînt 

2017 Centrului de  Resurse 
pentru Tineri 

Primăria Cahul 
Direcţia Generală de 
Învăţămînt 

5000  Nu este la mo-
ment 

Alegeri desfăşurate 
o data la 2 ani 

3.  Program de Granturi mici prin 
Fondul pentru Tineri 
 

anual AO Perspectiva 
Primăria or.Cahul 

Consiliul Raional Cahul 20 000 AO Per-
spectiva - 
60 000, 

Consiliul 
Raional 
Cahul 

- 25 000 

21 proiecte fi-
nanţate anual din 
sursele finanţatori-
lor şi a Consiliul 
Raional Cahul cu 
contribuţia Primă-
riei or.Cahul 

Minim 40 proiecte 
finanţate anual  şi 
din sursele Consiliul 
Raional Cahul şi a 
Primăriei or.Cahul 

4.  Seminare privind scrierea proiec-
telor pentru tineri 

anual AO Perspectiva 
 

Primăria Cahul 
Consiliul Raional Cahul 

1000 1000 20 tineri instruiți 
în cadrul a unui 
seminar 

Minim 20 tineri in-
struiți anual în ca-
drul a unui seminar 
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5.  Bibliotecă stradală inclusiv cu 
broşuri privind oportunităţi de 
implicare pentru tineri 

2018 Primăria or.Cahul 
 

ONG locale 5000  Nu există la 
moment 

Minim o unitate 
instalată 

6.  Acţiuni de salubrizare cu partici-
parea tinerilor 

semestrial Primăria or.Cahul 
 

ONG locale 
Instituţii de învăţămînt 

2000 10000 2 activităţi or-
ganizate anual 

Minim 3 activităţi 
organizate anual 

7.  Campanie de informare pentru 
instituţii publice privind acredita-
rea ca organizaţii gazdă pentru 
voluntari 

anual Primăria or.Cahul Consiliul Raional Cahul 1000  Nu se desfăşoa-
ră la moment 

Minim o campanie 
de informare anual 

8.  Gala voluntarilor de apreciere a 
rezultatelor campaniei  
- Tinerii ambasadori ai activis-

mului civic 

anual Primăria or.Cahul 
Centrul de Resurse 
pentru Tineri 

ONG locale de tineret 10 000  Nu există la 
moment 

Minim 20 volun-
tari apreciați în 
cadrul Galei Vo-
luntarilor 

9.  Platformă online cu servicii şi 
plan de acţiuni comun în domeni-
ul tineret 

2017 Primăria or.Cahul 
 

Consiliul Raional Cahul 
instituţii culturale 
agenţi economici locali 

10 000  Nu există la 
moment 

Crearea platformei 
web cu compilare 
servicii pentru ti-
neri 

10.  Forum de discuţii APL cu părinţii 
tineri 

anual Primăria or.Cahul 
 

instituţii de învăţămînt 
preşcolar şi şcolar 

1000  Nu se desfăşoa-
ră la moment 

Minim 50 părinți 
participanți 

11.  Instituirea Bursei anuale “Cel mai 
bun student al anului” şi “Cel mai 
bun elev al anului”  

anual Primăria or.Cahul 
 

instituţii de învăţămînt 20 000  Nu există la 
moment 

Organizare a mi-
nim un eveniment 
de apreciere anual 

12.  Proiectarea şi construcţia Com-
plexului sportiv regional 

2018-2020 Primăria or.Cahul 
Consiliul raional Ca-
hul 

 25000000  Nu există la 
moment 

Complex sportiv 
funcţional 

13.  Reparaţia bazinului de înot la 
Şcoala Sportivă nr.1  

2018 Primăria or.Cahul  10000000   La moment nu 
funcţionează 

Bazin de înot repa-
rat 

14.  Susţinerea activităţii Centrului de 
informare şi resurse pentru tineri 
din s.Cotihana 

anual Primăria or.Cahul Casa de Cultură din 
s.Cotihana, 
agenţi economici 

25 000 5000 Evenimente 
organizate spo-
radic la mo-
ment 

Minim 10 eveni-
mente majore or-
ganizate anual  

 35350000 76000  
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Prioritatea 4.  ORGANIZAREA  ŞI  PETRECEREA  TIMPULUI  LIBER 
 
Obiectiv general:  

Petrecerea timpului  liber eficient şi interesant 
 

Obiective specifice: 
4.1. Crearea şi amenajare de spaţii pentru activităţi sportive; 
4.2. Desfăşurare de activităţi locale pentru promovarea tinerelor talente; 
4.3. Dezvoltarea activităţilor şi festivalurilor pentru tineri în aer liber. 
  

Nr. Acţiuni Perioada Responsabili Parteneri 

Resurse necesare  
(estimativ pentru 1an) Indicatori 

de bază 
Ţinta unde vrem  

să ajungem Buget local 
(lei) Alte surse 

1.  Festival de poezie pentru copii şi 
tineri 

anual Primăria or.Cahul Liceul teoretic  
„Ioan Vodă”, 
alte instituţii de în-
văţămînt 

5000  Un festival or-
ganizat în fieca-
re an 

Menținerea organi-
zării festivalului 
anual cu minim 20 
de copii participanți 

2.  Acţiuni dedicate Zilei Mărţişoru-
lui 

anual  
Primăria or.Cahul 

Instituţii culturale 
AO Perspectiva 
Palatul Culturii 

5000 5000 2 evenimente 
majore organi-
zate pentru ti-
neri 

Menținerea organi-
zarii a minim 2 
evenimente cu im-
plicarea a minim 
500 tineri din oraș 

3.  Concert “Vindem Artă nu Oa-
meni” 

anual Nexus Cahul 
 

Instituţii de învăţămînt 
Primăria or.Cahul 

3000 40000 Eveniment or-
ganizat anual de 
Ziua Europeană 
Antitrafic 

Eveniment organi-
zat minim o data în 
an cu implicare a 
minim 5 parteneri 
și cu participarea a 
minim 1000 tineri. 

4.  Seara de Cinema pentru tineri de-
dicat Zilei Îndrăgostiţilor 

anual AO Perspectiva 
Primăria or.Cahul 

Palatul Culturii, 
Agenţi economici locali 

2000 5000 Eveniment or-
ganizat anual de 
Ziua Îndrăgosti-
ților 

Minim 500 tineri 
participanți la seara 
de cinema organi-
zată anual 

5.  Curs de formare pentru tineri in 
domeniul Teatru Social 

anual AO Perspectiva 
Primăria or.Cahul 

Instituţii de învăţămînt  1500 12 tineri instruiți 
și 200 tineri be-

Menținerea insturi-
rii a 12 tineri in-
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neficiari ca 
spectatori 

struiți și 200 tineri 
beneficiari ca spec-
tatori anual 

6.  Activităţi dedicate Zilei Europei anual Primăria or.Cahul  Centrul Pro-Europa Ca-
hul, Contact Cahul, 
AO Perspectiva 

5000 10000 3 evenimente 
majore organi-
zate anual 

Menținerea organi-
zării a 3 evenimen-
te majore dedicate 
Zilei Europei cu 
implicare tinerilor 
din oraș 

7.  Activităţi dedicate Zilei Naţionale 
a Tineretului 

anual Primăria or.Cahul  
AO Perspectiva 
 

Palatul Culturii 
Instituţii de învăţămînt 
ONG de tineret 
Consiliul raional Cahul 

1500 3000 5 echipe de ti-
neri implicate în 
concurs 

Minim 25 tineri 
beneficiari ai con-
cursului organizat 
anual 

8.  Carnaval de iarna /  anual AO Perspectiva 
Primăria or.Cahul 

Consiliul raional Cahul 
Universitatea de Stat 
“B.P.Haşdeu” 

1500 3000   

9.  Festivalul Familiei anual Primăria or.Cahul 
Agenţi economici locali 

Instituţii culturale 
ONG locale de tineret 
DAS PF Cahul 

5000 10 000 3 evenimente 
majore organi-
zate în cadrul 
Festivalului 
anual cu impli-
carea agenților 
economici locali 

Menținerea organi-
zării a minim 3 
evenimente anual 
cu implicarea agen-
ților economici lo-
cali 

10.  Gala Sportului  anual Primăria or.Cahul Şcoli Sportive 
Consiliul Raional Cahul 
Asociaţia Raională de 
Fotbal 
FMF regiunea Sud 

100 000 20 000 Nu se 
desfăşoară la 
moment 

Minim un eveni-
ment organizat 
anual cu aprecierea 
rezultatelor din di-
verse domenii ale 
sportului 

11.  Turneul de fotbal “Cupa Primaru-
lui oraşului Cahul” 

anual Primăria or.Cahul Asociaţia Raională de 
Fotbal 
FMF regiunea Sud 

5500 8000 Competiţie de 
nivel regional 

competiţie de nivel 
republican 

12.  Campionate la şah şi joc de dame trimestrial Centrul de Şah Cahul 
Primăria or.Cahul 

instituţii de învăţămînt  
Agenţi economici 

10000  Organizare a 
campionatelor 
de 3 ori pe an 

Menținerea orga-
nizării campiona-
telor de 3 ori pe an 
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13.  Turneul Internaţional la box anual Primăria or.Cahul Şcoala sportivă nr.2 10000 10000 Participarea 
anuală sportivi-
lor din Cahul 

Menținerea partici-
pării anuale a  spor-
tivilor din Cahul 

14.  Turneul Internaţional la lupte 
Greco-romane consacrat Mişcării 
Olimpice 

anual Primăria or.Cahul Şcoala sportivă nr.2 10000 10000 Menținerea par-
ticipării anuale a  
sportivilor din 
Cahul 

Menținerea partici-
pării anuale a  spor-
tivilor din Cahul 

15.  Campionatul orăşenesc la baschet 
“Cupa Victoriei” 

anual Primăria or.Cahul Şcoala Sportivă nr.1 8000  Participarea ? 
echipe în cadrul 
campionatului 

Minim ?echipe par-
ticipante în cadrul 
campionatului 

16.  Acţiuni dedicate Zilei Sportivului anual Primăria or.Cahul Consiliul Raional Cahul 
Şcoli sportive 
Direcţia Generală de 
Învăţămînt 

5000 15000 Organizare a 5 
evenimente 
sportive cu par-
ticiparea 500 
tineri din oraș 

Desfășurarea a mi-
nim  5 evenimente 
sportive cu partici-
parea 500 tineri din 
oraș 

17.  Campionatul orăşenesc la mini-
fotbal consacrat lui F.Seliviorstov 

anual Primăria or.Cahul Asociaţia Raională de 
Fotbal 
FMF regiunea Sud 

5000  Participarea a 10 
echipe în cadrul 
campionatului 

Minim 12 echipe 
participante în ca-
drul campionatului 

18.  Competiţii consacrate Hramului 
oraşului” 

anual Primăria or.Cahul Şcoala sportivă nr.1 
Şcoala sportivă nr.2 
Cluburi sportive 

8000  Competiție or-
ganizată annual 
cu participarea a 
60  sportivi 

Minim 100 sportivi 
participanți la com-
petiții 

19.  Festival internaţional de film do-
cumentar MolDox 

anual Centrul Contact Cahul 
Primăria or.Cahul 

Direcţia Generală de 
Învăţămînt 

10 000 20000 Evenimentul 
organizat anual 
timp de 5 zile 

Menținerea organi-
zării Festivalului 
anual timp de 5 zile 

20.  Concurs tinere talente “Ring Star” 
muzică uşoară 

anual Centrul de creaţie a 
Copiilor “Mioriţa” 

Palatul de Cultură 7000  Nu se 
desfăşoară la 
moment 

Minim un concurs 
organizat anual 

21.  Concurs tinere talente muzică po-
pulară 

anual Centrul de creaţie a 
Copiilor “Mioriţa” 

Palatul de Cultură 7000  Nu se 
desfăşoară la 
moment 

Minim un concurs 
organizat anual 

22.  Festival de muzică uşoară anual Primăria or.Cahul Palatul Culturii 10 000  Nu se Minim un concurs 
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Colegiul “Iulia Hasdeu” desfăşoară la 
moment 

organizat anual 

23.  Amenajare scuar expoziţii de lu-
crări ale tinerilor talente 

anual Primăria or.Cahul  20 000  Nu există Minim un spaţiu 
amenajat 

24.  Crearea şi susţinerea unei echipe 
de fotbal, reprezentativă a 
oraşului Cahul 

2017 Primăria or.Cahul  500 000 20 000 Nu există Minim o echipă  
reprezentativă 
orăşenească 

25.  Construcţie parc skateboard 2017-2018 Primăria or.Cahul  
AO Perspectiva 

 100 000 
12000 

 Nu există Minim un spaţiu 
amenajat 

26.  Construcţia terenurilor  sportive 
multifuncţionale 

2017-2020 Primăria or.Cahul  
AO Perspectiva 

instituţiile de învăţămînt 300 000 
 

1400 000 Nu există la 
moment 

Minim 2 terenuri  

27.  Amenajarea terenurilor de sport în 
microraioanele oraşului 

2017,-2019 Primăria or.Cahul agenţi economici 500 000  5 terenuri ame-
najate 

Minim încă 5 tere-
nuri amenajate 

28.  Instalarea punctelor de parcare a 
bicicletelor în spaţii publice 

2017-2019 Primăria or.Cahul agenţi economici 25 000  Nu există la 
moment 

Minim 5 spaţii 
amenajate 

 
TOTAL: 

1680500 1580500  
37075000 2131500 
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