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Sinteza recomandărilor prezentate privind proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea 
Strategiei de dezvoltare a sectorului de tineret din raionul Cahul pentru anii 2023-2028 și a 

Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia” 
 

 

Recomandarea recepționată Autorul 
recomandării 

Poziția subdiviziunii 
autor( acceptarea sau 
respingerea 
recomandărilor) 

Argumentarea 
în cazul 

respingerii 

Planificarea resurselor financiare 

conform planului de acțiuni care 

este prevăzut pentru anul 2023. 

Sergiu Rența- 

Consilier Raional 

 

Se acceptă 

 

    

 



Proces-verbal al ședinței audieri publice din 8 decembrie 2022 

privind proiectul ,,Strategia de dezvolatre a sectorului de tineret  

din raionul Cahul 2023-2028“  

 
 

Prezenți la ședință: 
 

- Domnul Nicolae Dunas, Președintele raionului Cahul; 
- Doamna Tatiana Seredenco, Vicepreședintele raionului Cahul ; 
- Doamna Elena Daud, Vicepreședintele raionului Cahul; 
- Domnul Ruslan Nedov, Vicepreședintele raionului Cahul; 
- Doamna Cornelia Prepeliță, Secretarul Consiliul raional Cahul; 
- Coloboratorii Direcției Gеnеrаlе Finanțe, reprezentanții Direcției Gеnеrаlе 

Învățămînt, Direcției Gеnеrаlе Asistență Sосiаlă și Protecția Familiei; 
- Direcțiilor și secțiilor din subordine а Consiliului Raional Cahul; 
- Consilieri raionali (Sergiu Rența, Adrian Galaju, Drangoi Sergiu) 
- Reprezentanți Cluburilor și Asociațiilor sportive; 
- Tineri voluntari; 
- Reprezentanții ONG-urile pentru tineri; 
- Reprezentanții presei locale; 
- Reprezentanlii societății civile al raionului Cahul. 

 
Ședința а fost prezidată de сătre Doamna Tatiana Serdenco, Vicepreședintele 
raionului Cahul.  
 
Raportori:  
Doamna Carolina Stuparu, șef аl Serviciului Tineret și Sport. 
 
Obiectivele de bаză ale ședinței: 
   
1. Prezentarea informației privind proiectul ,,Strategia de dezvoltare a sectorului de 
tineret din raionul Cahul 2023-2028 “ 
 
2. Discutarea ideilor noi propuse pentru а le lua in considerație la aprobarea 
   ,, Strategiei de dezvoltare a sectorului de tineret din raionul Cahul 2023-2028”. 
 
3. Alte Întrebări. 
 
Desfășurarea evenimentului: 
 
      Сuvântul de salut а fost rostit de Doamna Tatiana Seredenco, Vicepreședintele 
raionului Cahul.  

În conformitate cu agenda,  Doamna Carolina Stuparu а prezentat proiectul  
Strategiei de dezvoltare a sectorului de tineret din raionul Cahul 2023-2028,  
menționând importanta, scopul și obiectivele   acestui document, care are menirea să 



consolideze și să ghideze acțiunile Consiliului Raional Cahul pe segmentul de tineret 
în perioada anilor 2023 – 2028. 
         Prin elaborarea și implementarea prezentei strategii, se urmărește crearea 
condițiilor favorabile de dezvoltare a tinerilor din raionul Cahul, oferirea 
oportunităților de participare în procesele decizionale, precum și accesul tuturor 
tinerilor la o gamă largă și diversă de servicii de tineret. Scopul propus poate fi atins 
prin oferirea tuturor tinerilor, în special a celor mai marginalizați, a sprijinului adecvat 
pentru a-și consolida autonomia, a-și realiza drepturile și potențialul deplin, precum și 
asigurarea accesului la servicii prietenoase tinerilor (din domeniile de sănătate, 
participare, voluntariat, agrement etc.). Toți tinerii, inclusiv cei mai marginalizați, 
trebuie susținuți în mod adecvat pentru a avea o tranziție către maturitate cât mai 
reușită.   

 
          La finele prezentării participanții audierilor publice au fost invitați să facă 
propuneri.  
 
O propunere a parvenit de la Domnul Sergiu Rența, consilier Raional. 
 
Propuneri: 

- Să fie planificate resurse financiare conform planului de acțiuni care este 
prevăzut pentru anul 2023. 
 

În rest nu au mai fost întrebări nici propuneri. 
 
          Doamna Tatiana Seredenco a menționat că propunerile vor fi analizate și a 
exprimat sincere mulțumiri pentru atenția și propunerile acordate. 
 
 

 
 
Carolina Stuparu,  
șefа Serviciului Tineret și Sport 


