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Portofoliu de proiecte AO CIDP Anima 

NO Denumirea 

proiectului 

Finanțator Valoarea 

totală a 
proiectului 

Locul 

implementării 

(localitate, regiune, 

etc.) 

Perioada de 

implementare 

(LL/AAAA – 

LL/AAAA) 

Sumarul proiectului 

(descrieți scurt scopul, obiectivele și 
activitățile proiectului) 

Rezultatele proiectului Partenerii 

proiectului 

(dacă este cazul) 

1. Lansarea primului 
spațiu de socializare 

culturală și 
dezvoltare personală 

–Anticafeneaua din 
Bălți 

APL Bălți 
(inițial) 

7000 lei Mun Bălți 
Centrul de Resurse 

pentru Adolescenți 
și Tineret CRAT Bălți 

Septembrie 
2016- martie 

2017 

Scop: Deschiderea primului spațiu de 
socializare și dezvoltare personală pentru 

tineri în municipiul Bălți 
 

Obiective: 
Dezvoltarea abilităților de lider la tineri; 

Mobilizarea tinerilor; 
Dezvoltarea abilităților organizatorice la 

tineri; 
Implicarea tinerilor în activități de 

socializare, dezvoltare personală; 
Crearea oportunităților de implicare în viața 

comunitară a tinerilor; 
Creșterea tinerilor activiști civici. 

 

 Zilnic 20-30 tineri implicați în 
activități de tineret; 

 10-15 voluntari implicați în 
acțiui de voluntariat, cu carnete 

de voluntar; 
 Minim 3 activități de tineret 

organizate săptămânal în 
spațiul Anticafenelei; 

 Spațiu de socializare și 
dezvoltare personală a tinerilor 

activ în municipiul Bălți; 
 3 mini proiecte – inițiative de 

tineret implimentate de tineri 
timp de un an, beneficiari ai 

spațiului Anticafenelei. 
 

Centrul de 
Resurse pentru 

Adolescenți și 
Tineret CRAT Bălți 

2. Înființarea 
platformei de 

socializare a tinerilor 
din municipiul Bălți. 

”Vocea tinerei 
generații” 

Centrul de 
informare 

pentru 
Autoritățile 

locale Solidarity 
Fund PL în 

Moldova 

650 000 lei Municipiul Bălți, 
Liceul Teoretic 

Ștefan cel Mare 
Bălți 

Mai 2017-
noiembrie 2017 

Scop: Crearea oportunităților de dezvoltare 
personală și a platformei de discuții pentru 

tinerii din Liceul Teoretic Ștefan cel Mare 
Bălți 

Obiective: 
Implicarea tinerilor în activități de tineret 

organizate în L.T.Ștefan cel Mare 
Atragerea a 3 parteneri instituții de 

învățământ din municipiul Bălți la 
activitățile de tineret; 

 10 activități de tineret 
organizate în instituția de 

învățământ; 
 300 tineri implicați în activitățile 

organizate; 
 Implicarea tinerilor din 3 

instituții de învățământ ca 
parteneri în activitățile de 

tineret; 

APL Bălți 
Liceul Teoretic 

Ștefan cel Mare 
din municipiul 

Bălți 

3. Bucătărie pentru 
tinerii Anticafenelei 

People in Need 
Moldova 

6000 lei Centrul de Resurse 
pentru Adolescenți 

și Tineret 
CRAT/Anticafeneaua 

din Bălți 

Octombrie 2017-
decembrie 2017 

Scop: Repararea și dotarea spațiului 
bucătăriei în CRAT pentru beneficiari 

Obiective: 
Dezvoltarea deprinderilor de viață 

independentă 
Renovarea sălii pentru adaptarea 

minibucătăriei 
Procurarea mobilierului necesar 

 O bucătărie reparată, și dotată; 
 Un colțișor-mobilier procurat; 

 Minim 20 tineri zilnic utilizează 
bucătăria; 

 Organizarea Atelierelor de 
culinărie de către voluntarul 

CRAT pentru alți tineri a 
Centrului. 

Centrul de 
Resursă pentru 

Adolescenți și 
Tineret CRAT 

Platforma 
Caritate.md 

Platforma 
Guvern24.md 
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NO Denumirea 
proiectului 

Finanțator Valoarea 
totală a 

proiectului 

Locul 

implementării 

(localitate, regiune, 
etc.) 

Perioada de 
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LL/AAAA) 

Sumarul proiectului 

(descrieți scurt scopul, obiectivele și 

activitățile proiectului) 

Rezultatele proiectului Partenerii 

proiectului 

(dacă este cazul) 

Adaptarea și instalarea lavoarului cu apă 

curgătoare 
Dotarea partial cu tehnică și veselă 

necesară 
Implicarea tinerilor în activități de culinărie 

Oferirea posibilității de a lua un ceai 
fierbinte pentru beneficiarii centrului 

 
 

 

4. Adaptarea spațiului 

Centrului de Resurse 
pentru Adolescenți și 

Tineret CRAT Bălți la 
necesitățile tinerilor 

și prestarea 
serviciilor calitative 

CARITAS 

Moldova 

3000 $ Municipiul Bălți  

Centrul de Resurse 
pentru adolescenți 

și Tineret CRAT 

Februarie 2018-

decembrie 2018 

Scop:Adaptarea spațiului de socializare și 

dezvoltare personală Anticafeneaua din 
Bălți 

 
Obiective: 

Acțiuni de reparații în spațiul Anticafenelei 
Schimbarea ferestrelor  

Procurarea tehnicii necesare 
Crearea condițiilor optime în spațiul 

centrului de a implica tinerii în acțiuni de 
tineret 

 Spațiul de 240 m pătrați 

reparați 
 În 6 camere schimbate 

porțiunile de ferestre 
 Dotarea bucătăriei cu tehnică 

 Dotarea sălilor de curs cu 
tehnică 

 Săptămânal minim 100 tineri 
implicați în evenimente de 

tineret 

Centrul de 

Resurse pentru 
Adolescenți și 

Tineret CRAT 
AO Unda Verde 

4.  Crearea sălii de 
sport ARENA 

Proiect Sport is Life 

AO C.I.S.T.E. 
Certitudine 

5000 lei Municipiul Bălți  
Centrul de Resurse 

pentru adolescenți 
și Tineret CRAT 

Februarie 2018 – 
iunie 2018 

Scop: Promovarea modului sănătos de 
viață în rândul tinerilor CRAT 

 
Obiective:  

Repararea camerei  pentru acomodarea 
unei săli de sport 

Încheierea memorandumului de colaborare 
cu AO ce promovează modul sănătos de 

viață  
Procurarea tehnicii necesare pentru sala de 

sport 
Implicarea a minim 5 tineri zilnic în 

acțiunile de sport 
Organizarea unei campanii de informare și 

promovare a modului sănătos de viață 

 O sală acomodată pentru 
activități de sport 

 Minim 5 tineri zilnic implicați în 
acțiuni de sport 

 O campanie de promovare a 
modului sănătos de viață 

 

APL Bălți/Secția 
Tineret 

Centrul de 
Resurse pentru 

adolescenți și 
Tineret CRAT 

AO Unda Verde 

5.  Tenis de masă 

pentru amatori 

AO C.I.S.T.E. 

Certitudine 

4500 lei Municipiul Bălți  

Centrul de Resurse 

Aprilie 2018-

august 2018 

Scop: Promovarea modului sănătos de 

viață  în rândul tinerilor prin implicarea lor 

 O masă de tenis cu inventar 

procurată; 

Centrul de 

Resurse pentru 
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NO Denumirea 
proiectului 

Finanțator Valoarea 
totală a 

proiectului 
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implementării 
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activitățile proiectului) 

Rezultatele proiectului Partenerii 

proiectului 

(dacă este cazul) 

pentru adolescenți 

și Tineret CRAT 

în activități sportive 

 
Obiective: 

Procurarea unei mese de tenis cu inventar 
necesar; 

Organizarea unui concurs amical la tenis de 
masăn pentru 20 tineri din municipiul Bălți; 

Menținerea activităților de tenis de masă 
seral pentru beneficiarii CRAT pe parcursul 

anului. 

 Un concurs de tenis de masă 

pentru amatori organizat; 
 20 tineri implicați în 

organizarea și desfășurarea 
concursului; 

 Zilnic 5-7 tineri implicați în 
activități de seară a CRAT; 

Adolescenți și 

Tineret CRAT 
AO Unda Verde 

6. Școala de vară 

,,Anticafeneaua de 
vară Liderism și 

Activism civic,, 

Corpul Păcii 3000 $ Municipiul Bălți Iunie 2018-

octombrie 2018 

Scop: Dezvoltarea abilităților de lider și a 

spiritului de activism civic îentru 40 tineri 
din Nordul țării 

 
Obiective: 

Organizarea unui curs de 4 zile în domeniul 
liderism și activism civic pentru 40 tineri 

din Nordul Țării; 
Dezvoltarea abilităților de scriere de 

proiecte comunitare pentru 40 de tineri din 
Nordul Țării, timp de 1 lună; 

Desfășurarea a minim 3 miniinițiative de 
participanții cursului în localitățile acestora, 

timp de 4 luni. 
 

 40 tineri implicați în Școala de 

vară; 
 4 zile de curs intensiv pentru 

40 tineri; 
 5 seminare informative de la 

egal la egal de particpanți; 
 3 mini-inițiative implementate 

de participanții cursului; 
 Un spot video realizat în baza 

școlii de vară; 
 Impact de peste 3000 mii 

persoane pe rețelele de 
socializare și tv local. 

Corpul Păcii 

Voluntarul 
Corpului Păcii 

Centrul de 
Resurse pentru 

Adolescenți și 
Tineret CRAT Bălți 

7. Tineri activi. 
Dezvoltarea a 3 

cluburi pe interese 
pentru tineri 

Corpul Păcii 7 500 $ Municipiul Bălți 
Centrul de Resurse 

pentru Adolescenți 
și Tineret CRAT 

Octombrrie 
2018-martie 

2019 

Scop: Mobilizarea tinerilor și dezvoltarea 
abilităților oratorice, jurnalism și gândirii 

practice la 30 tineri din municipiul Bălți 
 

Obiective: 
Crearea și lansarea a 3 cluburi pe interese 

Implicarea a 30 tineri în cadrul cluburilor 
Organizarea a cîte 12 sesiuni teoretico-

practice în cadrul fiecărui club 
Minim 2 reportaje tv local despre proiect 

 30 tineri implicati in cluburile 
deschise 

 36 sesiuni desfășurate 
 2 reportaje realizate despre 

proiect 
 3 cursuri tematice elaborate 

 

Corpul Păcii 
Voluntarul 

Corpului Păcii 
Centrul de 

Resurse pentru 
Adolescenți și 

Tineret 

8. Toastmasters 
“TINERETUL ÎNVAȚĂ 

SĂ CONDUCĂ” 

IREX și susținut 
de către 

Departamentul 

2000 $ Municipiul Bălți 
Centrul de Resurse 

pentru Adolescenți 

Ianuarie 2019-
aprilie 2019 

Scop: Dezvoltarea abilităților oratorice în 
rîndul tinerilor din municipiul Bălți 

 

 17 fete participante la cursul 
teoretico-practic 

 8 sesiuni informativ-practice 

Absolventa 
cursului 

Toastmasters 
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NO Denumirea 
proiectului 

Finanțator Valoarea 
totală a 

proiectului 

Locul 

implementării 

(localitate, regiune, 
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proiectului 

(dacă este cazul) 

de Stat al SUA și Tineret CRAT Obiective: 

Desfășurarea a 8 sesiuni teoretico-practice 
Minim 15 tineri implicati 

Cca 20 discursuri teoretice tematice 
elaborate si prezentate de participanti 

Un reportaj tv national realizată despre 
proiect 

 

desfășurate 

 O conferință de totalizare 
organizată 

 5 instituții de învățământ 
implicate ca parteneri 

 Cca 25 de discursuri tematice 
realizate și prezentate 

 2 reportaje local/national 
realizate despre proiect 

TV NORD 

 

9.  Tânără și Sănătoasă Украинский 

Женский Фонд 

23 916,00 

lei 

 Bălți iulie- 

20 septembrie 

2019 

 Scop:  

Усиление девочек 14-17 лет из уязвимых 

групп города Бельцы путем проведения 
занятий в сфере репродуктивных прав и 

противодействию дискриминации. 
 

 

 15 tinere informate în domeniu 

sexual-reproductiv și egalitate 

de gen 
 O școală de vară de zi la 

Anticafenea desfășurată 
 O campanie de informare 

desfășurată în cadrul orașului 
 Un ecuson cu logoul proiectului 

realizat de fete în timpul 
atelierelor de lucru 

 Centrul de 

Resurse pentru 

Adolescenți și 
Tineret CRAT 

AO Unda Verde 

10. Gender în Quest Украинский 
Женский Фонд 

și IREX Franța 

56751,92 
lei 

 Bălți și în Belarus octombrie 2019 
-  

25 decembrie 
2019 

Scop:  
Информирование  молодежи г.Бельцы об 

актуальных гендерных проблемах, их 
причинах, последствиях и путях решения 

через образовательные квесты в сфере 
репродуктивных прав и противодействия 

дискриминации. Проект позволит 
информировать молодежь об актуальных 

гендерных проблемах, их причинах и 
последствиях в жизни г.Бельцы, 

возможных стратегиях их решения. 

 O vizită de studiu de 3 zile în 
belarusia la parteneri a 3 

membri din organizație; 
 Un seminar de 3 zile la Bălți cu 

implicarea experților din 
Belarusia; 

 15 lucrători de tineret și 
voluntari din Bălți participanți la 

seminarul în domeniul creerii și 
desfășurării Qyest-urilor 

educaționale, ca metodă; 
 Un scenariu de qyest în 

tematica gender creat; 
 50 tineri din Bălți, au trecut 

scenariul de qyest creat; 
 20 tineri din Belarusia au trecut 

scenariul de qyest în gender. 

 CRAT/ 
AO Unda Verde 

AO YWKA 
Belarusia 

11. Glasul femeilor din 

Centrul de 

Украинский 

Женский Фонд 

4980 euro  Bălți octombrie 2019 

-  

 Scop: Abilitarea unui grup de 7 femei din 

cadrul CTPDAB în domeniul drepturilor 

 7 femei abilitate în domeniul 

drepturilor omului; 

 Centrul de 

Plasament 
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NO Denumirea 
proiectului 

Finanțator Valoarea 
totală a 
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Plasament Temporar 

pentru persoane cu 
disabilități Adulte 

Bălți 

și IREX Franța 20 februarie 

2020 

omului și comunicării cu administrația; 

 
Obiective: 

O1: Identificarea nevoilor femeilor din 
cadrul centrului de Plasament, timp de 2 

luni; 
O2: Abilitarea în domeniul drepturilor 

omului a unui grup de 7 femei timp de 4 
luni; 

O3: Mediatizarea situației femeilor și 
necesităților lor din cadrul centrului de 

plasament; 

 3 seminare organizate cu 

grupul de 7 femei; 
 2 ateliere de lucru cu 10 

angajați ai centrului; 
 Un chestionar desfășurat la 

tema ”Necesitățile femeilor din 
Centru” pe un eșantion de 50 

femei; 
 Un demers scris către ANAS cu 

referință la rezultatele 
chestionarului și recomandările 

expertului; 
 3 filmulețe realizate despre 3 

femei din cadrul Centrului. 
 O emisiune tv despre proiect; 

 O emisiune radioa despre 
rezultatele proiectului; 

 Un articol în ziar național 
despre proeict; 

 Un articol pe pagină online de 
știri despre proiect. 

Temporar pentru 

Persoane cu 
disabilități Adlte 

Bălți 
CRAT 

12. Anticafeneaua din 
 Bălți - spațiu 

participativ  
pentru tineri 

UE și KONRAD 
ADENAUER 

STIFTUNG 

9993 euro  Bălți noiembrie 2019 
-  

august 2020 

 Scop: Dezvoltarea spiritului civic în rîndul 
tinerilor din municipiul Bălți 

 
Obiective: 

O1: Dezvoltarea gândirii critice în domeniul 
drepturilor omului la 160 tineri, cu vîrsta 

cuprinsă între 14-20 ani, din municipiul 
Bălți, timp de 3 luni; 

O2: Formarea teoretico-practică în 

domeniul activismului civic  și comunicării 

cu APL-ul, timp de 3 luni, a unui grup de 15 
tineri cu vîrsta cuprinsă între 15-20 ani; 

 
O3: Consultarea minim 100 de tineri 

referitor la problemele din comunitate și 
informarea lor referitor la posibilitățile de 

implicare civică în comunitate, timp de o 
lună. 

 

Dezvoltarea activismului civic și a 
gândirii critice în rândul tinerilor din 

municipiul Bălți. 
Ca rezultate: 

- 15 tineri formați în domeniu 
activism civic și acțiuni realizate 

de ei cu mentoratul echipei de 
implimentare; 

- 4 formări de câte 2 zile pentru 

grupul de 15 tineri – activiști 

civici; 
- Minim 5 petiții scrise și trimise 

la APL de către ecghipa de 
tineri activiști civici; 

- Minim 2 ieșiri în teritoriu pentru 
a discuta cu oamenii din 

comunitate referitor la 
probleme și soluții, realizat de 

echipa tinerilor activiști civici în 
cadrul unui training din cele 

 Școala 
Profesională nr. 1 

Colegiul Feroviar 
Tehnic Bălți 

Școala 
Profesională nr 5 

Bălți 
CESPA Bălți 

 CRAT 
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patru, ca parte practică, cu 

mentoratul trainerului și în 
timpul căruia tinerii vo discuta 

cu locuitorii municipiului-oferind 
flayere informative despre 

metode de implicare civică-; 
- O hartă a problemelor  

- comunitare depistate de echipa 
tinerilor activiști civici în timpul 

celor 2 ieșiri în teritoriu la 
discuții cu locuitorii și 

consultarea locuitorilor. Ca 
urmarea această cartografiere 

va fi prezentată la masa 
rotundă cu participarea 

reprezentanților APL-ului; 
- O masă rotundă cu 

implicarearea rezentanților  
APL-ului și a tinerilor formați cu 

discutarea problemelor 
depistate și a soluțiilor propuse, 

prezentarea cartografierii 
realizate; 

- 8 sesiuni de vizionare de film 
tematic cu implicarea a 160 

tineri în total, cu dicuții post 

film pentru dezvoltarea gândirii 
critice, pentru tinerii din 4 

instituții de învățământ care vor 
deveni parteneri  prin 

memorandum de colaborare 

încheiat în timpul proiectului; 

- Un spot video realizat de echipa 
de tineri activiști civici cu 

suportul ofițerului de 
comunicare și cu prezentarea 

modalităților de implicare civică 
și chemare către aceasta; 

- Minim 4 emisiuni tv/radio/ziar 
referitor la activitățile 

proiectului. 
- 1 flayer info elaborat despre 
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metode de participare civică, 

1000 flayere oferite locuitorilor; 
 100 tineri consultati referitor la 

problemele din comunitate în 
timpul ieșirii în teritoriu al 

echipei abilitate de 15 tineri. 

13.  Youth Media 

Marathon Bălți 

 

UE și GIZ 300 275 lei 

 

 Municipiul Bălți August 2020- 

martie 2021 

 Abilitarea unui grup de 12 tineri 

activiști media în domeniul 
elaborării reportajelor media și 

sensibilizării valorilor comunitare, 

a valorilor europene și importanței 

prestării serviciilor publice de 
calitate în mun. Bălți, timp de 4 

luni; 
 Promovarea valorilor UE în mun. 

Bălți și regiunea de Nord a țării, în 
special în rândul tinerilor  și a 

importanței  prestării serviciilor  
publice de calitate în timpul 

marathonului reportajelor 
”UE4Moldova” online pe portalul 

de știri ”newnord.md”, rețelele de 
socializare cu cca 5000 vizualizări 

și direct în Anticafeneaua din Bălți 
cu implicarea a 125 de tineri, timp 

de 4 luni. 

Produse: descrieți care sunt 

rezultatele cantitative ale 

proiectului (ex: nr. evenimentelor 

organizate, nr. persoanelor 

participante etc). 

1. 4 traininguri de câte 2 zile, 

unul dintre care in format 

online 

2. 12 tineri abilitați în 

domeniul jurnalisticii  

3. 4 reportaje de cca 5 

minute realizate de grupul 

de tineri abilitați 

4. 1 marathon de o 

săptămână organizat, cu 

derularea reportajelor 

jurnalistice al grupului 

abilitat de tineri 

5. Cca 125 de participanți-

tineri prezenți la 

Marathonul organizat 

6. 3 materiale de analiză în 

domeniu din nordul Țării, 

de cca 5 minute fiecare 

7. Cca 5000 vizualizări a 

 AO Asociația 

Reporterilor 
Media Nord și 

Centrul de 

Resurse pentru 

Adolescenți și 
Tineret cRAT din 

cadrul DÎTS Bălți 
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materialelor de analiză și 

reportajelor realizate de 

grupul de tineri abilitat  

8. Un concurs online în 

rețelele de socializare 

desfășurat 

9. Un parteneriat bine 

conturat între AO și Media 

locală 

10. O activitate de final - Gala 

evenimentului desfășurată 

 

Rezultate: descrieți care sunt 

rezultatele calitative ale proiectului 

(ex:, grad ridicat de implicare a 

populației în luarea deciziilor, etc). 

1. Abilitarea tinerilor în 

domeniul jurnalisticii; 

2. Ridicarea nivelului de 

informare a tinerilor și 

locuitorilor din Nordul țării 

referitor la valorile UE și 

proiectele de suport; 

3. Creșterea nivelului de 

conștientizare a tinerilor 

referitor la valoarea 

susținerii financiare UE 

pentru dezvoltarea RM și a 
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prestării serviciilor publice 

de calitate; 

 

14.  Tinerii Anticafenelei 
pentru un mediu 

sustenabil prin 
servicii publice locale 

calitative 

UE și GIZ 385 000 lei  Municipiul Bălți Septembrie 
2020- iunie 2021 

1. Abilitarea unui grup de 7 tineri (14-

20 ani) ambasadori ai educației 

adoptării unei atitudini eco și 

activismului civic în privința 

managementului infrastructurii și 

serviciilor  publice de calitate al 

municipiului Bălți, timp de 7 zile de 

Școală de vară. 

2. Sensibilizarea opiniei publice a unui 

grup de 1000 tineri din municipiul 

Bălți (14-20 ani) timp de 8 luni 

referitor la importanța adoptării 

unei atitudini eco și activism civic în 

privința managementului 

infrastructurii și serviciilor publice 

de calitate al municipiului Bălț 

3. Eficientizarea energetică al 

sitemului de iluminare stradală din 

raza Gimnaziului nr 14 municipiul 

Bălți al 8 piloni, cu baterii solare, 

timp de 8 luni. 

- 7 tineri ambasadori formați în 

domeniu; 

- O Școală de vară de 7 zile 

promovată; 

- Un curs informativ pentru 45 

minute pentru tineri elaborat; 

- Un spot video montat despre 

tema proiectului ca suport 

didactic; 

- 35 ore informative desfășurate 

în școli; 

- 7 acorduri de colaborare cu 7 

școli semnate; 

- 12 materiale jurnalistice despre 

proiect  promovate; 

- 700 tineri participanți la orele 

informative; 

- 10 reprezentanți din 

APL/Direcții din cadrul APL 

participanți la atelierul tematic 

din cadrul Expo-Forumului; 

- 10 ateliere tematice la Expo-

Forum desfășurate; 

- O rezoluție semnată de 

participanți la Expo-Forum; 

- Un Expo-forum organizat; 

- 200 participanți la Expo-Forum 

- 100 tineri participanți la 

Expoziția de machete a 

instituțiilor publice cu 

infrastructură a serviciilor 

publice bazate pe un mediu 

ecologic, cu minim 10 lucrări 

 Primăria 
municipiului Bălți, 

Direcția 
Învățământ, 

Tineret și Sport și 
Secția Tineret 

 
Centrul de 

Resurse pentru 
Adolescenți și 

Tineret CRAT 
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prezentate; 

- 8 stîlpi dotați cu siteme de 

lumină solară; 

- 3 instituții publice asigurate cu 

sistem de iluminare stradal pe 

bază de lumină solară; 

- Cel puțin 10 parteneri implicați 

în Expo-Forumul organizat; 

- Un parteneriat conturat bine 

între APL și AO CIDP Anima. 

 

15.  antiSTREET Art Fest 

2020 ediția a doua 

TdH Moldova, 

din cadrul 
Fondului 

Comun, Unfpa 
Moldova/ 

Agenția Elveției 
și Ministerul 

Educației, 
Culturii și 

Cercetării 

18 000 lei  Municipiul Bălți August 2020 – 

noiembrie 2020 O1: Implicarea unui grup de minim 15 

tineri, voluntari și artiști din domeniul 
muzical și artă picturală în Festivalul stradal 

drept participant direct– #antiArt Street 
Fest Bălți 2020, timp de două zile din luna 

august; 

O2: Atragerea a minim 70 participanți-

vizitatori la Festivalul stradal – #antiArt 

Street Fest Bălți 2020, timp de două  zile; 

O3: Amenajarea unui spațiu în aer liber în 
curtea CRAT în stil tradițional prin ateliere 

de pictură stradală cu voluntarii, pentru a 
crea oportunitate de a multiplica acțiuni 

similare în următorii 2 ani. 

 

- O echipă de 15 tineri implicați 

în organizarea și desfășurarea 

Festului; 

- Două zile de art fest 

organizate; 

- Cca 75 participanți implicați în 

art fest; 

- 5 parteneri implicați în 

organizare; 

- 5 tineri artiști implicați în 

concertul live; 

- 15 pictori amatori din rândul 

tinerilor – expozanți la expoziția 

din cadrul Festivalului; 

- O curte a Centrului de Tineret 

amenajată cu scaune, luminite 

și scrâncoib. 

 Centrul de 

Resurse pentru 
Adolescenți și 

Tineret CRAT 
 

 
Direcția 

Învățământ, 
Tineret și Sport 

municipiul Bălți 

16.  SNV 2020 ALTFel 

 
Săptămâna 

Națională a 
Voluntarilor 

Ministerul 

Educației, 
Culturii și 

Cercetării 
R.Moldova 

205 000 lei R.Moldova 

Implementare 
națională 

Septembrie 

2020- noiembrie 
2020 

1. Activizarea a 25 de unități teritorial 

administrative de nivelul II în promovarea 

voluntariatului la nivel local prin antrenarea 

a minim 5 instituții locale din fiecare UAT în 

organizare, timp de o săptămână 

- 25 de unități teritorial 

administrative implicate în SNV 

2020; 

- 27 parteneri locali – coordonatori 

locali a SNV 2020; 

- 125 entități implicate în SNV 2020; 

Direcția 

Învățământ, 
Tineret și Sport 

municipiul Bălți 
 

Centrul de 
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2. Promovarea activităților de voluntariat 

prin intermediul mass mediei, timp de 3 

luni 

- 125 activități de voluntariat 

organizate timp de o săptămână; 

- 625 voluntari implicați în 

desfășurarea activităților de 

voluntariat; 

- 5 activități tematice naționale pe 

online desfășurate; 

- 2 activități de lansare/încheiere a 

SNV 2020 desfășurate, pe online; 

- Minim 250 de persoane implicate 

pe online la activitățile tematice 

organizate în SNV 2020 la nivel 

național; 

- Minim 3000 persoane beneficiari ai 

inițiativelor de voluntariat 

implementate pe țară. 

Resurse pentru 

Adolescenți și 
Tineret CRAT 

         

 


