
 

Programul de Activități                                                                                                                                                                                                                              

dedicate Zilei Naționale a Tineretului, organizate și desfășurate  pe parcursul lunii noiembrie 2020                                                                                                              

în raionul Ștefan - Vodă 

Nr. 

d/o 

Denumirea acțiunii/                                    

activității de tineret 

Descrierea activității                                       

(2-3 propoziții per acțiune) 

Responsabil                              

(nume /prenume/ funcția/ 

instituția/organizația  /număr  

de telefon/adresă de email) 

Data și locul                                    

desfășurării 

Parteneri                         

implicați 

1. Teatrul Cărții   

  -  Mihail Sadoveanu aventurile 

realității în ficțiune                        

(140 de ani de la nașterea lui Mihail 

Sadoveanu, romancier, povestitor  și 

nuvelist român)                                 

- Dimitrie Cantemir-cărturar                 

(310 ani de a doua domnie în 

Moldova a lui Dimitrie Cantemir) 

Scopul  -  promovarea lecturii  prin 

intermediul teatrului. Transformarea  

textului literar într-un limbaj special, 

scenic. Interpretarea creativă a operei, 

trăită prin capacitățile de actor a cititorului. 

Bibliotecile Publice / 

Școlare  

05 - 08  noiembrie 2020,                         

ora 15.00; 

în incinta BP și școlare  

DCTST /DGE 

2. Flash flash dans Maraton de dans   (rumba,hip - hop și alte 

tipuri de dans la maxim. Toți cei care iubesc 

dansul își vor putea demonstra abilitățile). 

Casele/căminele culturale 07-08 noiembrie 2020,                          

ora 13.00 ; 

în incinta caselor 

DCTST /DGE 



/căminelor culturale 

 

3. Ștefan -Vodă , orașul meu                  

( expoziție de artă plastică/       

fotografică)       dedicată Zilei 

internaționale  a  zonelor  urbane 

Scopul –găsirea unor soluții pentru a avea 

un oraș frumos, curat, fără poluare fonică și 

atmosferică. 

AO Aripi Europene                      

de la  IPLT Ștefan Vodă 

08 noiembrie 2020,                                 

ora 11.00;                                           

pe aleea parcului 

APL Ștefan Vodă/                   

AO Mișcarea 

Ecologistă              

Ștefan Vodă/                           

Școala de arte                         

din or. Șt.Vodă 

4. Realizări creative pe stradă Spațiu de fotografiere a tinerilor și săgeți 

/turneu de șah/dame din fructe și legume/ 

lupte de perne comice/călătorii cu 

rotile/trotinete/ flashmob de bule de săpun. 

Consiliul raional                           

al elevilor 

08 noiembrie 2020,                    

ora 11.00; 

În localitățile                             

Ștefan -Vodă, Olănești, 

Talmaza, Copceac,                       

Volintiri,Carahasani,   

Palanca,Ștefănești, 

Alava,Cioburciu 

 

Fondul pentru 

Tineri                 

Ștefan - Vodă 



5. Cum alegem sănătate de pe raft 

lecție publică dedicată  Zilei 

Europene a gătitului și a 

alimentației sănătoase 

Recomandări de alimentație 

simple,accesibile și sănătoase pe durata 

pandemiei de COVID-19  /idei pentru o 

dietă hrănitoare/recomandări privind igiena 

produselor alimentare pe durata pandemiei 

de coronavirus. 

 

Școala profesională              

Ștefan Vodă 

09 noiembrie 2020,              

ora 10.00; 

în incinta școlii                 

profesionale 

BP orășenească/                         

Centru sănătate                         

Ștefan Vodă 

6. Discuţii cu tinerii antreprenori Cluster de afaceri /Clubul tinerilor 

antreprenori 

Incubatorul de afaceri 

Ştefan Vodă 

10 noiembrie 2020,               

ora 10.00;                                     

în sala de şedinţe a  

incubatorului 

Direcţia economie 

şi atragerea 

investiţiilor 

7. Forumul raional de tineret 

Serviciile de tineret din 

perspectiva necesităţilor tinerilor 

Scopul - sporirea implicării tinerilor în 

procesul de luare a deciziilor la nivel local, 

precum şi creşterii interesului tinerilor faţă 

de viaţa publică. 

 

DCTST,                                       

0242-2-37-14 

11 noiembrie 2020,                

ora 13.00;                          

în sala de şedinţe a 

consiliului raional 

DGE /                

Consiliul raional                           

al elevilor  

8. Campania                                              

Pot şi vreau să fiu Voluntar 

Promovarea voluntariatului Fondul pentru Tineri                 

Ștefan - Vodă 

12 noiembrie 2020,                   

în localităţile: Slobozia,  

Cioburciu, Răscăieţi 

Consiliile locale 

ale elevilor 

9. Dragostea plantelor şi a Expoziţii/ lucrări de toamnă din cereale şi Muzeele din localităţile: 

Copceac, Crocmaz, Tudora, 

13 noiembrie 2020,              

în holul instituţiilor de 

Centrele de 



păsărilor seminţe  Căplani, Talmaza, Feşteliţa, 

Ermoclia, Carahasani, 

Cioburciu,Răscăieţi, Purcari  

învăţământ şi de cultură artizanat 

10. Dansul pentru  bunătate                 

în contextul Zilei Mondiale  a 

bunăvoinței 

Flashmob - adevărat imn al bucuriei, 

speranţei şi credinţei. 

Fondul pentru Tineri                 

Ștefan - Vodă 

14 noiembrie 2020,                

ora 15.00 ;                               

Piaţa Libertăţii                         

din or. Ştefan Vodă 

 

Consiliul raional                           

al elevilor 

11. Atelierul de informare               

Tinerii din raionul Ştefan -Vodă 

pentru ObiectiveGlobale 

Scopul - implicarea tinerilor în 

monitorizarea implementării celor 17 

Obiective Globale în Republica Moldova 

DCTST/ DGE 15 noiembrie 2020,                

ora 10.00;                          

în sala de şedinţe a 

consiliului raional 

Consiliul raional                           

al elevilor 

12. Vizită virtuală                                    

prin cele mai faimoase locuri ale 

lumii, intrate în Patrimoniul 

Mondial UNESCO 

Proiecţii video Bibliotecile Publice                   

din raion 

16 noiembrie 2020,            

ora 15.00;                             

în incinta BP 

Bibliotecile 

şcolare 

13. Îl accept pe cel de lângă mine   

în contextul Zilei  Internaţionale 

a Toleranţei 

Powerpoint/concurs de sloganuri şi afişe-

promovarea unei concepţii sănătoase 

privind respectul, cooperarea, 

înţelegerea/respectul faţă de sine şi faţă de 

ceilalţi/ respectarea unor decizii, 

Muzeele din localităţile: 

Antoneşti, Olăneşti, Răscăieţii 

Noi,Copceac, Crocmaz, 

Tudora, Căplani, Talmaza, 

Feşteliţa, Ermoclia, 

Carahasani, 

16 noiembrie 2020,              

în holul instituţiilor de 

învăţământ şi de cultură 

Şcolile de arte 

Olăneşti şi               

Ştefan Vodă 



socializarea şi competiţia. Ştefăneşti,Cioburciu, 

Răscăieţi, Purcari, 

14. Campania Hai să vorbim                   

în contextul Zilei  mondiale a 

prematurităţii 

Prevenirea sarcinii nedorite în adolescenţă 

şi care sunt riscurile de sănătate şi efectele 

psihologice pentru adolescenţi. 

Centrul de sănătate   

prietenos tinerilor 

17 noiembrie 2020,            

ora  12.00,                                 

în sălile festive din 

instituţiile de învăţământ 

Școala 

profesională              

Ștefan Vodă 

15. Popas între generaţii                          

în contextul Zilei   internaţionale   

a studenţilor                 

Concerte/expoziţii de instrumente muzicale 

neobişnuite/ serate/ divertisment intelectual 

-citirea din poezii ale studenţilor . 

Case de cultură / BP 17 noiembrie 2020,            

ora  16.00,                                 

în sălile festive din 

instituţiile de cultură 

 DGE/DCTST 

16. Gala iniţiativelor Tinerilor Celebrarea reuşitelor tinerilor pe parcursul 

unui an de activitate 

Asociaţia de Dezvoltare 

Durabilă Generaţia Pro/ 

Incubatorul de afaceri              

Ştefan Vodă 

20 noiembrie 2020,              

ora 11.00 ;                                

în sala de festivităţi a 

şcolii din or. Ştefan Vodă 

DCTST 

17. Cel mai popular cuvânt de salut 

în contextul Zilei  mondiale a 

Salutului 

Demonstraţii  teatralizate /codul bunelor 

maniere contribuind la   ameliorarea 

relaţíilor interumane aducând plus de 

culoare vieţíi.  

Bibliotecile 

şcolare/Bibliotecile 

Publice/Muzeele 

21 noiembrie 2020,              

ora 11.00 

DGE/DCTST 

18. Tinerii ca agenţi ai schimbării Dezbateri - importanţa tinerilor în 

societate/sectorul asociativ preocupat de 

problemele noilor generaţii şi despre 

DGE/DCTST 24 noiembrie 2020,              

ora 11.00 ;                                

în sala de şedinţe a 

Consiliul Raional 

Ştefan Vodă /   

Incubatorul de 

afaceri                      



motivele pentru care tinerii pleacă din ţară. consiliului raional Ştefan Vodă 

19. O stradă mică, dar plină                     

de istorie 

Istoria străzii/muzica străzii/maraton de 

lecturi literare/teatrul străzii/pictura străzii. 

Bibliotecile 

şcolare/Bibliotecile 

Publice/Muzeele 

23-30 noiembrie 2020, 

străzile din satele 

raionului 

APL 

20. Mic turneu de karaoke Bătălia iubitorilor de muzică. DCTST/                                    

Fondul pentru Tineri                  

Ştefan -Vodă    

28 noiembrie 2020,                 

ora 13.00;                                

salonul magazinului                

de flori 

ÎI Rovenco Andrei 

21. Promovarea învăţământului 

dual 

Instruire informativă referitor la beneficiile 

învăţământului dual 

Incubatorul de afaceri                

Ştefan Vodă,                             

0242-2-43-41 

Pe parcursul lunii 

noiembrie 2020, 

DGE 

 


