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Comitetul consultativ al tinerilor din Moldova din cadrul ONU (CCT ONU)  

Termeni de referință1 

  

Context2:  

Mai aproape ca niciodată unul de celălalt, tinerii doresc și deja contribuie la consolidarea rezilienței 

comunităților lor, propunând soluții inovatoare, stimulând progresul și inspirând schimbările politice, atât 

în contexte urbane, cât și rurale. Tineretul constituie o valoare extraordinară și esențială în care merită să 

investim, deschizând calea spre un efect multiplicator fără precedent.  

În același timp, tinerii se confruntă cu provocări incredibile și chiar riscuri ce le pun în pericol viața, care 

afectează în mod inegal fetele și femeile în multe părți ale lumii. Acestea apar atunci când îşi exercită 

drepturile, inclusiv dreptul la educație de calitate, servicii medicale sau un loc de muncă decent. De 

asemenea, tinerii suferă din cauza violenței interpersonale și sunt afectați de declanșarea lentă a 

schimbărilor climatice sau de impacturile din prima linie ale dezastrelor. Ei se confruntă cu forme de 

marginalizare multiple și luptă cu povara unei erodări globale a drepturilor omului și a accesului limitat la 

justiție. 

În Moldova, tinerii constituie o treime (27,71% în 20193) din populație (în conformitate cu legislația 

națională, tinerii reprezintă persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani). Unul din șase persoane 

este un tânăr cu vârsta de la 10 la 24 de ani (16,82% din numărul total al populației) , iar 1 din 11 persoane 

este un adolescent cu vârsta cuprinsă între 10 și 19 ani (10,99% din populația totală)4. 

Nivelul de cetățenie constructivă în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18-29 ani este apreciat la un 

nivel scăzut de 5,0 (din 10) în ce privește Indicele de coeziune socială și reconciliere (SCORE) în Republica 

Moldova5. În plus, mai mult de o treime dintre adolescenți au cel puțin un părinte care lucrează peste 

hotare și circa 10% din adolescenți au ambii părinți plecați la muncă peste hotare; școlile au o capacitate 

limitată de consolidare a deprinderilor de viață ale tinerilor pentru a preveni comportamentele riscante și 

a-i determina să fie cetățeni activi. Circa 20% dintre tineri intenționează să emigreze cu scopul de a-și găsi 

 
1Acești TR pot fi revizuiți la decizia membrilor CAT și/sau GTTA din cadrul ONU 
2 Strategia Globală a ONU pentru Tineret 
3 http://statbank.statistica.md 
4 http://statbank.statistica.md 
5 https://www.scoreforpeace.org/en/moldova/2018-General%20population-1                        

http://statbank.statistica.md/
http://statbank.statistica.md/
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un loc de lucru6, iar mai mult de 28%7 dintre tineri nu urmează cursuri de instruire, nici nu sunt angajați 

(NEET). Acest fapt diminuează participarea potențială a tinerilor în procesele democratice din țară și 

contribuția lor în dezvoltarea socială și economică a Moldovei. 

Modurile în care tinerii realizează tranziția lor spre maturitate sunt esențiale pentru progresul umanității 

și sănătatea planetei. Doar implicându-se și lucrând alături de ei, sprijinindu-i și protejând drepturile lor, 

precum și creând condiții ce le permit să progreseze și să aibă un rol activ, comunitatea internațională va 

putea asigura condiții de pace, securitate, dreptate, rezistență la schimbările climatice și dezvoltare 

durabilă pentru toți. 

Având la bază rolul său de organizație mondială, misiunea sa de a servi oamenii din întreaga lume și rolul 

său de partener și agent de intermediere, Națiunile Unite au o poziție unică în ceea ce privește activitatea 

lor în calitate de sursă de protecție și sprijin pentru tineri, incluzând tinerii care reprezintă grupurile 

vulnerabile și subreprezentate și o platformă prin intermediul căreia necesitățile lor pot fi abordate, vocea 

lor poate fi amplificată, iar implicarea lor poate fi promovată. Mai mult decât atât, dezvoltarea și 

implicarea tinerilor reprezintă aspecte intersectoriale prezente în Agenda 2030 pentru Dezvoltare 

Durabilă. 

 

Scop: 

Comitetul consultativ al tineretului din cadrul ONU constă dintr-un grup de tineri activi, reprezentanți ai 

rețelelor și organizațiilor de tineret din Republica Moldova, inclusiv organizații care reprezintă drepturile 

și interesele tinerilor din grupuri subreprezentate și celor aflați în situații vulnerabile, precum și ale 

tinerilor din grupuri etnice minoritare. CCT ONU va servi drept punte de legătură între Națiunile Unite în 

Republica Moldova și organizațiile locale de tineret în eforturile ONU de a implica un număr mai mare de 

tineri din Republica Moldova în procesul de implementare a ODD-urilor. În plus, CCT ONU va funcționa ca 

un mecanism al ONU în Republica Moldova de menținere a dialogului cu tinerii, de abilitare a organizațiilor 

și rețelelor de tineret și de consultare a opiniei lor cu privire la acțiunile strategice, de abordare mai 

eficientă a necesităților tinerilor, precum și de facilitare a promovării și implementării Obiectivelor de 

Dezvoltare Durabilă în Moldova. 

 

Obiective: 

CCT ONU va asigura implicarea semnificativă a tinerilor în programele ONU Moldova, având următoarele 

obiective: 

1. Îmbunătățirea înțelegerii de către ONU a aspirațiilor și diferitor experiențe ale tinerilor, 

determinate de gen, vârstă, etnie, abilități, context socio-economic etc. 

2. Asigurarea reflectării preocupărilor și vocilor tinerilor în operaționalizarea cadrului de parteneriat 

ONU–Republica Moldova, inclusiv cele ale tinerilor din grupuri subreprezentate și celor aflați în 

situații vulnerabile. 

 
6 https://www.oecd.org/countries/moldova/Report_Young_Moldova_Problems_Values_and_Aspirations.pdf 
7 https://www.undp.org/content/dam/moldova/docs/Publications/Inclusion_youth_NEET_EN_web.pdf    
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3. Sprijinirea și promovarea realizării Agendei 2030 în Republica Moldova și acționarea în calitate de 

tineri ambasadori ai Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. 

4. Consolidarea capacității tinerilor de a-și forma noi competențe (liderism, advocacy, comunicare 

etc.) și îmbunătățirea nivelului de înțelegere a  provocărilor și oportunităților de promovare a 

dezvoltării în  comunitățile și țara lor.  

 

 

 

Intervenții specifice: 

● Împreună cu ONU Moldova, amplificarea vocii tinerilor și implicarea în acțiuni de advocacy ale 

ONU (cu prezență fizică și online) la nivel local, național, regional sau mondial. 

● Co-crearea, promovarea și sprijinirea campaniilor de comunicare inovatoare, modurilor și 

acțiunilor de promovare a ODD-urilor în Republica Moldova, în special în rândul tinerilor.  

● Contribuirea la identificarea necesităților tinerilor, inclusiv necesităților tinerilor din grupurile 

subreprezentate și ale celor aflați în situații vulnerabile, pentru Analiza comună de țară a 

Organizației Națiunilor Unite pentru Republica Moldova și viitorul Cadru de Cooperare, și oferirea 

de sprijin în limita capacităților sale pentru a aborda acele necesități.  

● Sprijinirea elaborării conținutului materialelor de advocacy pentru copii, adolescenți și tineri și 

contribuirea la distribuirea mesajelor prin intermediul seminarelor online, rețelelor sociale și 

platformelor digitale, vlogurilor și blogurilor.  

● Încurajarea cooperării ONU Moldova cu organizațiile de tineret și tinerii, inclusiv cu cei din 

grupurile subreprezentate și cei aflați în situații vulnerabile. 

● Participarea la informarea, distribuirea și promovarea cadrului de parteneriat al ONU Moldova și 

a strategiilor și programelor pentru tineret, prin implicarea activă în campanii și activități de 

advocacy coordonate de ONU. 

● Consilierea Echipei de țară a ONU (UNCT) în proiectarea și dezvoltarea noului ciclu al Cadrului de 

Cooperare pentru Dezvoltare Durabilă al Organizației Națiunilor Unite (UNSDCF). 

Principiile CCT ONU: 

1. Transparență și informare – Tinerii trebuie să obțină informații complete, accesibile, care țin cont 

de diversitate și corespund vârstei lor cu privire la dreptul lor de a-și exprima viziunile și scopul 

sau domeniul oportunităților de participare. 

2. Voluntariat – Tinerii nu trebuie să fie niciodată constrânși să-și exprime părerile împotriva voinței 

lor și trebuie să fie informați că pot înceta să se implice la orice etapă. 

3. Respect – Adulții trebuie să recunoască, respecte și sprijine ideile, acțiunile și contribuțiile 

existente ale tinerilor pentru familiile, școlile, culturile și mediile de lucru din care fac parte. 

4. Relevanță – Tinerii trebuie să aibă oportunități pentru a aplica cunoștințele, competențele și 

abilitățile lor și pentru a-și exprima punctele lor de vedere referitor la aspectele relevante pentru 

viețile lor. 
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5. Prietenos-tinerilor – Mediile și metodele de lucru trebuie să ia în considerare și să reflecte 

capacitățile și interesele în evoluție ale tinerilor. 

6. Incluziune – Oportunitățile de participare trebuie să includă tinerii marginalizați de diferite vârste, 

genuri, cu (diz)abilități și contexte. 

7. Siguranță și sensibilitate la risc – Exprimarea opiniilor poate include riscuri. Tinerii trebuie să 

participe în evaluarea și diminuarea riscurilor și să știe unde să se adreseze pentru ajutor în caz 

de necesitate. 

8. Responsabilitate – Tinerii trebuie să primească feedback clar referitor la faptul cum participarea 

lor a influențat rezultatele și trebuie să fie sprijiniți să împărtășească acest feedback cu semenii 

lor. 

9. Activitate apolitică – Tinerii nu trebuie să fie afiliați politic, dar pot reprezenta organizații apolitice 

ce acționează în interesele beneficiarilor lor.  

 

 Selectarea membrilor Comitetului consultativ al tineretului din cadrul ONU: 

Comitetul va consta din maxim 12 persoane, având un echilibru al sexelor, incluzând regiunile rurale și 

urbane din toată țara. Vor fi aplicate următoarele criterii de participare:  

● Vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani. 

● Comunicarea în limba română (cunoașterea limbilor rusă, engleză sau a altor limbi constituie un 

avantaj); 

● Reprezentarea organizațiilor sau consiliilor de tineret, centrelor de tineret, rețelelor sau 

mișcărilor tinerilor; incluzând tinerii din grupurile subreprezentate și cei aflați în situații 

vulnerabile. 

● Împărtășirea valorilor și principiilor comune ale ONU, și anume, toleranța-zero față de orice tip de 

discriminare referitor la cultură, sex, religie, rasă, naționalitate, orientare sexuală și vârstă, 

respectul pentru diversitate, promovarea incluziunii și respectul pentru mediul înconjurător. 

● Reprezentarea unei diversități de sex, vârstă, contexte etnic și geografic. 

● O înțelegere amplă a drepturilor adolescenților și tinerilor. Interes demonstrat și implicare în cel 

puțin unul din domeniile următoare referitoare la drepturile tinerilor: sănătate, educație, 

protecție, participare, capacitate de inserție profesională, climat etc. 

● Dorință de a lua parte în programele ONU și a distribui rezultatele inițiativelor comune împreună 

cu ONU, precum și de a acționa în calitate de ambasadori ai ODD-urilor în Republica Moldova (în 

mediu  20 ore/lună). 

● Bună cunoaștere și înțelegere a aspectelor locale/naționale/regionale/globale relevante pentru 

adolescenții din secolul 21;  

● Abilități bune de comunicare și abilitatea de dialogare cu alți tineri, reprezentarea unei serii largi 

de viziuni care reflectă diversitatea comunităților lor și siguranța că transformarea garantată a 

contribuțiilor lor în propuneri adresate ONU care pot fi implementate; 

● Capacitatea de a mobiliza alți tineri, în special tinerii din grupurile subreprezentate și cei aflați în 

situații vulnerabile; 
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● Interes/experiență în domeniul rețelelor sociale și comunicării, politici publice, drepturile copiilor 

și tinerilor, drepturile minorităților; 

● Un angajament de doi ani, până în decembrie 2022. 

 

Membrii grupului vor fi aleși (și realeși) de o comisie de selecție a ONU o dată la doi ani prin intermediul 

unui concurs competitiv, deschis, transparent și inclusiv. Comisia de selecție va elabora o solicitare de 

depunere a candidaturilor și o va publica pe site-urile ONU și ale partenerilor, precum și pe platformele 

sociale. Vor fi solicitate candidaturi și din partea organizațiilor de tineret, consiliilor elevilor și studenților, 

consiliilor de tineret locale, centrelor de tineret, centrelor de sănătate prietenoase tinerilor și altor 

platforme relevante.   

 

Conducerea și administrarea: 

După finalizarea procesului de selectare a membrilor, membrii CCT ONU pot nominaliza un președinte și 

un vicepreședinte printr-un proces simplu care va include:  

• Auto-nominalizarea oricărui dintre membrii CCT ONU cu o scurtă prezentare (context, motivația 

pentru auto-nominalizare, viziunea asupra viitorului etc.)  

• Votul public în timpul primei ședințe a CCT ONU, unde o simplă majoritate de „jumătate plus unu” 

a membrilor prezenți va trebui să ajungă la o decizie.  

 

Președintele va coordona grupul și va acționa în calitate de legătură între ONU și CCT ONU. 

Vicepreşedintele își va asuma aceste responsabilități în absența președintelui. Structura și metodele de 

lucru vor fi discutate mai detaliat și aprobate în comun cu membrii CCT ONU. În cadrul primei ședințe, CCT 

ONU va discuta și aproba regulamentul de procedură care va reglementa activitatea structurii.  

 

Cvorumul și procedura de votare:  

CCT ONU va funcționa în baza principiului „jumătate plus unu” din totalul membrilor. Deciziile vor fi luate 

de o simplă majoritate. Fiecare membru are dreptul la un singur vot, cu excepția președintelui CCT ONU 

care poate exercita un vot decisiv în caz de necesitate (de ex., în caz de egalitate de voturi). 

 

Întrunirile și canalele de comunicare: 

CCT ONU și GTTA ONU vor comunica regulat prin intermediul: 

• Întrunirilor trimestriale. 

• Întrunirilor ad-hoc, prin acord între CCT ONU și GTTA ONU. 

• Comunicării virtuale prin email, Viber, WhatsApp sau alte grupuri de pe rețelele sociale. 

 

Întrunirile CCT ONU vor avea loc atât în mod virtual, cât și personal (cu condiția că există resurse financiare 

disponibile). Datele întrunirilor și punctele de pe ordinea de zi vor fi aprobate în comun de către membrii 

CCT ONU și co-președinții GTTA ONU. Materialele pentru întruniri vor distribuite de către CCT ONU 

membrilor GTTA ONU cu cel puțin o săptămână înainte de întrunire.  
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În plus, întrunirile cu Oficiul Coordonatorului Rezident (RCO)/Echipa de țară a ONU (UNCT) se vor 

desfășura de 2 ori pe an, având drept obiectiv: 

● Promovarea dialogului între Coordonatorul rezident (RC)/UNCT și GTTA ONU cu privire la 

aspectele principale care afectează tinerii. 

● Informarea Coordonatorul rezident (RC) și UNCT despre progresul activităților CCT ONU.  

● Identificarea viitoarelor activități și domenii de interes. 

 

Sprijin din partea Grupului Tematic al Tinerilor și Adolescenților (GTTA ONU): 

Președinții GTTA ONU sunt presupuși a fi primele canale de interacțiune cu CCT ONU prin intermediul 

unor întruniri personale regulate (atunci când este posibil și sigur), precum și întruniri online și prin 

canalele rețelelor sociale.   

 

Fiecare președinte al GTTA ONU va delega un corespondent responsabil pentru ghidarea și coordonarea 

sprijinului pentru CCT ONU, (inclusiv dezvoltarea planului de acțiuni al CCT ONU) și pentru asigurarea 

implicării membrilor CCT ONU în cadrul activităților ONU. Corespondentul trebuie să dedice o perioadă 

de timp importantă pentru promovarea participării semnificative a CCT ONU, această sarcină fiind inclusă 

în planul său anual de lucru pentru a se asigura că îi acordă timp suficient. 

 

 

Sarcinile includ: 

• Asigurarea membrilor CCT ONU cu resurse, documente și informații relevante despre rolul ONU 

în țară și programele sale, și facilitarea interacțiunilor lor cu reprezentanții relevanți ai conducerii 

Biroului de Țară și colegii. 

• Sprijinirea elaborării unui plan anual de activitate pentru CCT ONU. 

• Furnizarea, în mod corespunzător, a informațiilor despre oportunități de consolidare a 

capacităților și instruiri pentru dezvoltarea competențelor asociate CCT ONU și îmbunătățirea 

capacităților membrilor de a-și îndeplini sarcinile. 

• Răspunderea la întrebările și/sau problemele ridicate de membrii CCT ONU. 

• Acordarea de sprijin în organizarea aspectelor logistice ale întrunirilor CCT ONU, asigurând 

implementarea măsurilor de protecție;  

• Monitorizarea și evaluarea rezultatelor activităților CCT ONU. 

• Informarea permanentă a membrilor CCT ONU despre inițiativele, activitățile și feedback-ul 

obținut în cadrul CCT ONU. 

 

Codul de conduită: 

a)      Membrii comitetului consultativ al tineretului: 

• Vor acorda suficient timp pentru a fi membri productivi ai Grupului consultativ al tineretului. 

• Se vor pregăti pentru întrunirile Grupului consultativ al tineretului. 

• Vor participa activ în cadrul întrunirilor și discuțiilor Grupului consultativ al tineretului în 

funcție de necesități, dar nu mai rar de două ori pe an. 
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• Vor contribui cu bună credință la promovarea valorilor și principiilor ONU în calitate de 

ambasadori ai ODD-urilor.  

• Vor păstra independența, obiectivitatea și confidențialitatea deplină în ceea ce privește 

protejarea intereselor ONU. 

• Vor rămâne conștienți de viziunea, misiunea, valorile și planurile ONU și vor fi ghidați de 

aceste documente în toate contribuțiile lor în activitatea Grupului consultativ al tineretului. 

 

b)      Compensarea 

Membrii Grupului consultativ al tineretului activează în mod voluntar. Nu se achită nici o compensație, cu 

excepția cheltuielilor de transport. Cu toate acestea, toți membrii grupului vor primi un certificat din 

partea Coordonatorului rezident. 

  

c)      Implicarea 

● Grupul consultativ al tineretului va activa întotdeauna în mod imparțial și transparent. 

● Grupul consultativ al tineretului nu va face oferte, promisiuni sau angajamente de orice fel 

din numele ONU Moldova. 

● Membrii Grupului consultativ al tineretului nu se vor implica în litigii ale personalului. 

● Din motive de consecvență, memorie instituțională și eficacitate, membrii Grupului 

consultativ al tineretului vor participa la toate întrunirile grupului, dacă este posibil. Ei vor 

accepta deciziile luate în cadrul întrunirilor la care nu au putut fi prezenți. Membrii Grupului 

consultativ al tineretului vor participa în cadrul întrunirilor și altor mecanisme de sprijin, 

conform solicitărilor, fără a utiliza procuri sau supleanți. 

 

 Depunerea candidaturii și procedura de selectare  

 

Procedura de selectare va include 2 etape:  

1. depunerea candidaturilor și evaluarea;  

2. interviul cu candidații selectați.  

Pentru a participa la concursul de selecție din cadrul CCT ONU, tinerii trebuie să completeze un formular 

online și să transmită dosarul pentru candidatură la următoarea adresă de email rco.moldova@un.org 

până la data de 6 mai 2021, ora 18:00. Dosarul de concurs trebuie să includă: 

- CV-ul candidatului;  

- Scrisoare de recomandare din partea unei organizații de tineret, consiliu al tinerilor, centru de 

tineret sau altă structură care vizează participarea și/sau reprezentarea tinerilor. 

Toate documentele trebuie depuse în una din următoarele limbi: română, engleză sau rusă. Puteți adresa 

întrebări și solicita informații suplimentare la adresa de email: rco.moldova@un.org. 

 

Comisia de selecție: 

Comisia de selecție va fi formată din membrii Grupului tematic al adolescenților și tinerilor din cadrul ONU 

(GTAT) și reprezentanții Oficiului Coordonatorului Rezident. De asemenea, aceasta va include 2-3 

https://forms.gle/gaRLv9ZEffjcV7e58
https://forms.gle/gaRLv9ZEffjcV7e58
mailto:rco.moldova@un.org
mailto:rco.moldova@un.org
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persoane din CCT ONU curent. UNFPA și UNICEF vor coordona procesul de selectare a membrilor CCT 

ONU, cu sprijinul membrilor GTTA ONU.  

 


