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2000 
 

Creare a grupului de inițiativă.  
Creare a Consiliului Copiilor și Tinerilor (ediția 1). 
 

 
  2021 -

2005 

Fondare și înregistrare a Asociației Obștești „DEMOS”.  
Dezvoltare a Consiliului Copiilor și Tinerilor Edineț. 
Activități în bază de voluntariat axate pe dezvoltarea copiilor și tinerilor, a participării acestora 
în procesul decizional și în viața comunității. 
Realizarea turneul anual „Echipa cartierului nostru”, edițiile 1-5.  
Creare a primelor echipe multidisciplinare din nordul Moldovei pentru prevenirea TFU. 
Creare a primelor echipe de educatori „de la egal la egal” în promovarea drepturilor copilului 
și în prevenirea TFU.  
Creare a ziarului local pentru copii și tineri „JUNII”. 
Centrul Informațional-Instructiv „ENTER”: formarea competențelor digitale ale tinerilor, 
consiliere vocațională, facilitarea angajarea tinerilor în câmpul muncii. 
Centrul de reintegrare socială a tinerilor „Alternativa” (CRST). 
Concepere și dezvoltare a serviciilor de ghidare în carieră și de integrare socială a tinerilor. 

   
  2006 -

2010 
 

Dezvoltare a serviciilor de integrare socială și profesională a tinerilor.  
Creare a Locuinței sociale asistate pentru tineri vulnerabili și victime ale TFU. 
Sprijinirea APL în organizarea managementului deșeurilor solide la nivel local. 
Desfășurare a Campaniei de informare și educare a populației cu privire la colectarea 
selectivă a deșeurilor menajere. 
 

   
  2011 -

2015 
 

Dezvoltare a Serviciului Integrare Socio-Profesională în 6 raioane din nordul Republicii 
Moldova.  
Lansare a Centrelor de Ghidare în Carieră în 2 Școli Profesionale (Rîșcani, Ungheni).  
Abilitare economică a femeilor vulnerabile din regiunile rurale din nordul și centrul țării. 
Demararea procesului de reglementare a Serviciului Integrare Socio-Profesională. 

   
  2016 -

2020 
 

Extindere a Serviciului Integrare Socio-Profesională pe ambele maluri ale Nistrului. 
Creare și coorodnare a rețelei informale „SVIS – Moldova”. 
Reglementare a Serviciului Integrare Socio-Profesională, în consorțiu cu 5 prestatori și 
susținători ai serviciului. 
Pilotare și aplicare a conceptului „Ghidare în carieră” în 6 instituții școlare din raionul Edineț. 
Elaborarea și punerea în aplicare a Politicii de protecție a copilului și tânărului în cadrul 
asociaței. 
 

  2020 -
2021 

 

Promovare a Învățământului Dual în nordul și centrul țării. 
Sprijin pentru MECC în dezvoltarea serviciilor de consiliere și orientare profesională în SAP. 
Ghidare în carieră pentru elevi, tineri NEET și tineri social-vulnerabili. 
Extindere a Serviciului Integrare Socio-Profesională în regiunea Transnistreană.  
Elaborare a cadrului normativ al serviciilor sociale „Locuința socială asistată” și „Serviciul de 
integrare socio-profesională a copiilor și tinerilor”, costificarea serviciilor sociale. 
Promovare a participării cetățenești în procesul decizional și în aplicare a măsurilor de 
eficiență energetică la nivel de comunitate, precum și în monitorizare a lucrărilor publice. 

 

În 20 de ani, „DEMOS” a crescut,              

s-a maturizat și pășește în viața de 

adult, cu toate oportunitățile și 

provocările acesteia.”  

(Liliana Samcov, co-fondatoare,                            

prima președintă a asociației) 
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Denumirea  
acțiunii 

„Sprijin pentru Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și a 

instituțiilor subordonate în crearea rețelei naționale de servicii de 

orientare profesională pentru elevi.” 

Perioada de 
implementare 

 
26/11/2020 – 20/08/2021 

 
 

Activități realizate Rezultate obținute 
- Formarea grupului de experți. 

- Metodologie pentru aplicarea 

JVIS elaborată. 

- Grup compus din 6 experți capacitat în realizarea ToT 

pentru psihologii din Servicii Asistență Psihopedagogică 

(SAP); 1 metodologie pentru aplicarea JVIS și consilierea 

elevilor elaborată. 

Dezvoltarea structurii și conținutul 
ToT pentru specialiștii SAP, 
inclusiv a metodologiei de 
aplicare a JVIS. 

- Plan și conținut al ToT elaborat. 

- Algoritm pentru asistarea psihologilor SAP în oferirea 
serviciilor de consiliere pentru elevi elaborat. 

Achiziționarea echipamentului și 

softurilor:  

- laptopuri pentru specialiștii SAP,  

- licențe de utilizare JVIS,  

- seturi de materiale aferente 
testului JVIS, pentru fiecare 2 
psihologi din SAP. 

• - Achiziție 36 laptopuri efectuată. 

• - Achiziție 2736 puncte de scorare JVIS și 72 manuale. 

• - 2736 puncte online pentru scorare JVIS distribuite. 

• - 36 seturi de echipament și scorări JVIS transmise către 35 

SAP și CRAP. 

• - Contracte de donație și Acte de predare-primire. 

• - 35 SAP și CRAP dispun de 72 manuale, licențe JVIS și 2736 

puncte online pentru scorare JVIS. 

- ToT regionale realizate. 

- Până la 72 psihologi formați în 

oferirea serviciilor de consiliere și 

orientare profesională a elevilor, 

cu aplicarea testelor JVIS și 

RIASEC. 

 

• - 3 ToT regionale realizate cu specialiști din nordul, centrul și 

sudul țării. 

• - 73 specialiști din 35 SAP și CRAP formați în oferirea 

serviciilor de consiliere și orientare profesională elevilor, cu 

aplicarea testelor JVIS și RIASEC.  

• - 35 SAP din RM dispun de resurse umane consolidate, 

calificate în oferire a SCOP elevilor. 

Servicii de consiliere și orientare 

profesională pentru elevi realizate 

în cadrul a 35 SAP. 

- 72 specialiști SAP asistați oferă servicii calificate de 

consiliere și orientare profesională pentru elevi. 

- 945 elevi și tineri evaluați în baza metodologiei propuse (561 

F/ 384 B). 

- 889 elevi și tineri au participat la ședințe de consiliere în 

carieră.  

- 548 elevi și tineri NEET consiliați și orientați profesional, cu 

aplicarea testului JVIS. 

- 322 elevi și tineri NEET consiliați și orientați profesional, cu 

aplicarea testului RIASEC. 

- 271 aplicări ale Testului inteligenților multiple.  

-198 aplicări ale Scalelor valorilor profesionale Holland. 
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- 39 tineri evaluați cu aplicarea ambelor teste: JVIS și 
RIASEC. 
- 733 de rapoarte de evaluare elaborate. 

- 150 planuri de carieră elaborate.  

• - Evidența intervențiilor realizată de către 72 specialiștii din 

35 SAP. 

- Asistență consultativă a 70 

psihologi formați în cadrul ToT: 

- Până la 72 de vizite la SAP 

teritoriale (2 vizite în fiecare SAP),  

- Asistență consultativă asigurată, 

la cererea psihologilor din SAP. 

- 56  consultații cu 70 specialiști realizate „față în față” în 

cadrul vizitelor în 35 SAP.   

- 480  consultații online realizate cu 70 specialiști din 35 

SAP. 

 

- Vizibilitate a acțiunii asigurată - 5 articole publicate 

- 24 postări în FACEBOOK 

- 9490 persoane impact 

- 1404 interacțiuni 
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Acțiunea „Sprijin pentru Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și a instituțiilor subordonate în crearea 
rețelei naționale de servicii de orientare profesională pentru elevi” este realizată de Asociația Obștească 
„DEMOS” în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Rurală Centru, în cadrul proiectului „Promovarea 
Învățământului Dual pentru o economie verde” implementat de Agenția de Cooperare a Germaniei (GIZ) 

Proiectul „Sprijinirea integrării socio-vocaționale a copiilor, tinerilor și mamelor vulnerabile 
afectate de situația pandemică” este implementat de Asociația Obștească „DEMOS” din 
sursele unui donator european privat. 
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