
Centrul de Tineret este un serviciu de interes public care asigură informarea, 
orientarea profesională, consilierea, educaţia, organizarea şi petrecerea timpului 
liber a tinerilor, contribuind la pregătirea integrării lor sociale şi profesionale.

Ce oferă un Centru de Tineret:
 Posibilitatea accesării informației şi expri-

marea liberă a opiniei;
 Suport pentru a lua independent decizii 

fiind informat;
 Posibilitatea de a realiza ideile/inițiativele;
 Posibilitatea de a participa în luarea deci-

ziilor.

Ce garantează un Centru de Tineret:
 Servicii accesibile;
 Confidențialitate;
 Respect;
 Nediscriminare.

Unde există Centre de Tineret funcționale:

raionul Anenii Noi

Instituția Publică ,,Centrul Multifuncțional 
de Dezvoltare Locală Integrată Anenii Noi”

 filiala Mereni

 filiala Speia

 filiala Varnița

raionul Cahul

Instituția Publică ,,Centrul de Tineret 
Cahul”

raionul Criuleni

Centrul Resurse pentru Tineret „Universul 
Tinerilor”

 filiala Dubăsarii Vechi

raionul Edineţ

Centrul pentru Tineret Edineț

Centrele de tineret – 
spații sigure unde reCrearea și petreCerea  

timpului liber este îmbinată Cu dezvoltarea personală

Tineri la Centrul de Tineret Orhei

MINISTERUL
EDUCAȚIEI, CULTURII
ȘI CERCETĂRII
AL REPUBLICII MOLDOVA



Făleşti

Centrul regional de Resurse pentru Tineri 
Făleşti

 filiala Sărata Veche

 filiala Risipeni

Hînceşti

Instituția Publică ,,Centrul Raional de 
Tineret Hînceşti”

Nisporeni

Instituția social-culturală ,,Centrul Raional 
de Tineret Nisporeni”

Orhei

Instituția Publică Centrul de Tineret Orhei

 filiala Brăneşti

 filiala Puțintei

Soroca

Centrul de Resurse pentru Tineret ,,DACIA”

 filiala Căinarii Vechi

 filiala Rublenița

 filiala Vărăncău

Ungheni

Instituția Publică Centrul Raional de Tineret 
Ungheni

 filiala Corneşti
Centrul regional de resurse pentru tineret 
Ungheni

Leova

Centrul de Tineret Leova

accesează site-ul ministerului educației, Culturii și Cercetării 
pentru mai multe detalii despre centrele de tineret și 

adresele exacte ale acestora: https://mecc.gov.md/ro/
content/programul-de-dezvoltare-centrelor-de-tineret

Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării în parteneriat cu UNFPA, Fondul Națiunilor Unite 
pentru Populație, îşi planifică să acorde suport consiliilor raionale/municipale, astfel încât 
până în anul 2022 să funcționeze Centre de Tineret în toate raioanele țării.

Fiecare tânăr poate contribui la apariția în raionul său  
a unui Centru de Tineret

Tinerii, împreună cu Autoritățile Publice Locale de nivelul II (Consiliul raional), dacă ajung la con-
cluzia că este necesară crearea ori dezvoltarea unui Centrul de Tineret raional şi inițiază acest 
proces, pot beneficia de suportul oferit prin intermediul Programului Național de Dezvoltare a 
Centrelor de Tineret pentru perioada anilor 2017 – 2022, realizat de Ministerul Educației, Culturii 
şi Cercetării în parteneriat cu UNFPA.

În cadrul programului se acordă suport 
pe trei componente:

1) Dezvoltarea profesională a resurselor 
umane din cadrul centrelor de tineret;

2) Suport pentru dezvoltarea bazei tehnico-
materiale a centrelor de tineret (echipa-
ment IT şi mobilier);

3) Sprijin financiar pe principiu de paritate 
în vederea lansării şi dezvoltării Programe-
lor locale de granturi pentru inițiativele, 
proiectele tinerilor (se va aloca până la 
100 000 lei anual, echivalentul sumei alo-
cate din bugetul raionului).

Clubul jocurilor de societate la un centru de tineret


