
Raportul  privind monitorizarea implementării Planului de acțiuni al Guvernului 

pentru anul 2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.164 din 05.03.2014,  
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Nr. 

d/o 

 

Acţiuni 

 

Subacţiuni 

 

Instituţii 

responsabile 

 

Termen- 

limită 

 

Indicatori de 

rezultat 

 

 

Statutul acţiunii/motivul 

nerealizării (realizată, 

realizată parţial, 

nerealizată)  

2 2 3 4 5 6 7 

I. POLITICI DE TINERET ŞI SPORT 

A. Integrarea socială şi dezvoltarea potenţialului tinerilor 

Obiective: 

 

 Crearea condiţiilor pentru realizarea plenară a potenţialului tinerilor în viaţa politică, socială, economică şi culturală a ţării. 

 Asigurarea accesului tinerilor la servicii de educaţie şi de informare. 

 Crearea condiţiilor pentru lansarea şi dezvoltarea afacerilor şi crearea locurilor de muncă pentru tineri. 

 Consolidarea capacităţilor umane şi instituţionale ale sectorului asociativ de tineret. 

 

Indicatori de impact: 

 

 Reducerea ratei şomajului în rîndurile tinerilor de la 13 % la 11 % pînă în anul 2014. 

 Creşterea ratei de ocupare în rîndurile tinerilor de la 25,2 % la 28 % pînă în anul 2014. 

 Creşterea anuală cu 5 % a afacerilor iniţiate de tineri. 

 Sporirea anuală cu 5% a gradului de susţinere financiară a organizaţiilor şi instituţiilor de tineret din bugetul de stat. 

 

 



Realizarea plenară a potenţialului tinerilor în viaţa politică, socială, economică şi culturală a ţării 

458. Încurajarea participării 

tinerilor şi a 

organizaţiilor de tineret 

în procesul decizional 

Susţinerea iniţiativelor 

şi proiectelor de 

tineret privind 

implicarea lor în 

procesul de luare a 

deciziilor la nivel 

local şi central 

  

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

Trimestrul 

IV 

5 acţiuni 

susţinute  
                          Realizată 
    1. A fost desfășurată Conferința națională „Partici- 

parea tinerilor la viața locală și regională” or. Soroca 

(12-13 februarie 2014). Evenimentul a întrunit lucră- 

tori de tineret din cadrul APL de nivel II, în cadrul 

căreia au fost instruiți privind implicarea participării 

tinerilor la procesul de luare a deciziilor la nivel local 

și dezvoltarea comunității. Tinerii au fost informați  
și despre politicile naționale și europene privind 

participarea și informarea tinerilor. 
     2. S-a realizat atelierul naţional „Dezvoltarea 

capacităților instituționale ale Administrației Publi- 

ce Locale privind structurile reprezentative de parti- 

cipare ale tinerilor la elaborarea și implementarea 

politicilor de tineret”. La evenimentul din data de 25 

septembrie 2014 au participat lideri de tineret din 

republică și specialiști de tineret din APL de niv. II. 

      În cadrul atelierului de lucru au fost identificate 

dificultatile si provocarile intilnite in dezvoltarea 

capacitatilor institutionale ale administratiei publice 

locale privind participarea tinerilor in elaborarea si 

implementarea politicilor de tineret. A fost adusă la 

cunostinta și experienta internationala si recomandari 

in vederea dezvoltarii capacitatilor institutionale ale 

APL privind contributia tinerilor in procesul de 

elaborare si implementare a politicilor de tineret. 
     3. S-a desfășurat Conferința națională „ Dezvol - 

tarea cooperării intersectoriale în domeniul politicilor 

de tineret”, organizată  la 12-13 iunie  curent  cu 



      sprijinul Comisiei Europene în cadrul Programului 

Parteneriatului Estic pentru dezvoltarea domeniului 

de tineret. Scopul evenimentului fiind elaborarea 

recomandărilor pentru dezvoltarea unui parteneriat 

durabil şi eficient în domeniul tineretului, în vederea 

soluţionării, într-un mod coordonat, a problemelor 

tinerilor. Conferinţa a reunit în discuții și 

reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi 

locale, ONG-uri, Centre de resurse pentru tineri, 

precum şi experţi din cadrul Programului 

Parteneriatului Estic.  
   4. A fost organizat și desfășurat, în iulie 2014 la 

Vadul lui Vodă două ediții a şcolii de vară  la tema 

“Abilitarea tinerilor consilieri pentru participare”,  cu 

participarea reprezentanţilor societății civile, lucră -

tori de tineret, reprezentanţi ai Consiliilor raionale 

ale Tinerilor. Participanţii au fost implicați în diverse 

activităţi interactive, ateliere practice cu tematici ce 

vizează activitatea Consiliilor raionale/ municipale 

ale Tinerilor, fiind implicaţi în procesul de elaborare 

a bugetării pe programe şi consiliaţi în planificarea 

strategică la nivel local. Evenimentul a fost organizat 

în cadrul Programului naţional de asistenţă pentru 

participarea şi informarea tinerilor la nivel local din 

RM, în parteneriat cu CRT ,, Dacia” din or. Soroca. 
5. În parteneriat cu Centrul Pro-Comunitate în 

cadrul Proiectului „Cluburi de Tineret”,  realizat cu 
suportul financiar al Parlamentului European pentru 

Democrație (EPD) și MTS au fost desfășurate diver- 

se activități precum:  focus- grupuri pentru depistarea 

problemelor cu care se confruntă tinerii din stînga 
Nistrului, activități de instruire pentru dezvoltarea 

 



      capacităților de leadership precum și elaborarea Stra- 

tegiei de Tineret pentru următorii 5 ani a raionului 

Dubăsari. În cadrul activităților, participanții au 

interacționat cu experți locali din domeniu cît și 

experți europeni, care au împărtășit experiența de 

cooperare cu autoritățile publice locale în vederea 

încurajării inițiativelor comunitare. 
 

461. Dezvoltarea structurilor 

de autoguvernare a 

elevilor şi studenţilor 

Organizarea şi 

desfăşurarea acţiunilor 

de promovare a 

conceptului de 

autoguvernare 

studenţească în cadrul 

instituţiilor de 

învăţămînt superior 

Ministerul 

Educaţiei, 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

Trimestrul 

IV 

5 acţiuni 

realizate 

 

Realizată 
   1. A fost desfășurat, în septembrie curent Forumul 

privind Autoguvernarea studenţească din cadrul 

Parteneriatului realizat încomun cu Unitatea Regio -

nală de Tineret a Parteneriatului Estic. Evenimentul 

şi-a propus stabilirea schimbului de experienţă în 

procesul de autoguvernare studenţească în ţările 

membre ale Parteneriatului Estic, dar şi cunoaşterea 

şi identificarea celor mai bune practici ale autoguver 

nării studenţeşti în universitățile  ţărilor din regiune.       
    Evenimentul a întrunit  reprezentanţi ai Ministeru- 

lui Tineretului şi Sportului, Ministerului Educaţiei şi 

ai organizaţiilor studenţeşti din ţările Parteneriatului 

Estic. De asemenea, în cadrul reuniunii a fost pusă în 

discuţie idea creării unei reţele de autoguvernare 

studenţească, formată din organizaţii naţionale 

studenţeşti din cadrul fiecărei ţări membră a 

Parteneriatului Estic. 
    2. S-a desfășurat, în perioada 19-21 septembrie 

în colaborare cu Consiliul Național al Organizațiilor 

Studențești din Moldova, Forumul Tineretului 

Studios „Sindicatele Studențești – dificultăți, 
realizări, perspective”, la care au participat 200 tineri 

din carul instituțiilor de învățămînt superior din RM.  



462. Consolidarea reţelei 

consiliilor locale ale 

tinerilor 

Susţinerea măsurilor 

de consolidare a 

capacităţilor 

instituţionale a 

centrelor de tineret 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

Trimestrul 

IV 

2 proiecte 

susţinute 

 

2 acţiuni 

realizate 

În proces de realizare 
     A fost organizat și desfăşurat atelierul naţional    

„Dezvoltarea capacităților instituționale ale Admini- 

strației Publice Locale privind structurile reprezenta- 

tive de participare ale tinerilor la elaborarea și 

imple- mentarea politicilor de tineret”, cu sprijinul 

Comisiei Europene în cadrul  Programului 

Parteneriatului Estic pentru dezvoltarea domeniului 

de tineret .             
     Atelierul de lucru desfășurat în septembrie a 

reunit reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi 

locale, ONG-uri, Centre de  tineret. Pe parcursul 

reuniunii a fost pusă în discuţie consolidarea 

capacităţilor instituţionale ale administraţiei publice 

locale privind dezvoltarea structurilor reprezentative 

de participare ale tinerilor.  

Crearea condițiilor pentru lansarea și dezvoltarea afacerilor și crearea locurilor de muncă pentru tineri 

470. Dezvoltarea serviciilor de 

asistenţă a tinerilor în 

vederea orientării 

profesionale şi angajării 

în cîmpul muncii 

 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului, 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei 

Trimestrul  

IV 

3 eveni -

mente 

organiza- 

te 

Realizată 

1. A fost organizat și desfășurat, la 30 septembrie 

2014 un panel de discuții referitor la proiectul Agen- 

dei sociale și economice a tinerilor din R M, în parte- 

neriat cu Rețeaua Organizațiilor pentru promovarea 

drepturilor Socio-economice ale Tinerilor (ROST) și 

Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „Făclia” 

din Ungheni, la care au participat reprezentanţi ai 

autorităților publice centrale și locale, organizațiilor 

societății civile, instituțiilor publice și private, care 

contribuie la angajarea durabilă a tinerilor. Agenda 

socială și economică a tinerilor din RM – document  
ce reprezintă un set de propuneri și revendicări adre- 

sate actorilor sociali și economici locali și naționali, 
    



      menite să asigure bunăstarea socio-economică a 

tinerilor din RM. 
Proiectul menționat este implementat de către 

Fundația CNV International, Asociația Obștească 

pentru Copii și Tineret „Făclia” și Confederația 

Națională a Sindicatelor din Moldova, cu suportul 

financiar al Uniunii Europene și al MTS. 
 2. A fost susținut, în cadrul Programului de gran- 

turi 2014,  proiectul ,,Eforturi comune pentru inclu- 

ziunea tinerilor pe piața muncii”, implementat de 

Asociația Obștească pentru Copii și Tineret „Făclia” 

din Ungheni, în scopul sporireii oportunităţilor de 

angajare în cîmpul muncii a tinerilor din RM.  
      3. S-a desfășurat, în cadrul Tîrgului locurilor de 

muncă pentru tineret, campania de informare a 

tinerilor cu privire la legislaţia din domeniul muncii. 
Totodată, în cadrul acestui eveniment Organizaţia 
pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici 

şi Mijlocii a prezentat proiecte de iniţiere şi 

dezvoltare a afacerilor la care tinerii pot beneficia. 

 

Consolidarea capacităţilor umane şi instituţionale ale sectorului asociativ de tineret 

472. Elaborarea unui 

document strategic pe 

termen mediu pentru 

sectorul de tineret 

 

Elaborarea proiectului 

Strategiei naţionale 

pentru tineret pe anii 

2014-2020 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Tineretului 

şi Sportului 

Trimestrul 

II 

Proiect 

aprobat 
În proces de definitivare 

 

Proiectul Strategiei Naționale de Dezvoltare a 

Sectorului de Tineret 2020 a fost elaborat, con -

sultat, avizat și efectuată expertiza  anticorupție. La 

moment proiectul Legii pentru aprobarea Strategiei 

este în proces de traducere în limba rusă. În termen 

restrîns proiectul documentului va fi prezentat 

Guvernului, spre examinare  și aprobare. 



473. Revizuirea cadrului 

legislativ cu privire la 

tineret şi armonizarea lui 

cu standardele europene 

 

 

Elaborarea proiectului 

de lege cu privire la 

tineret 

Ministerul 

Tineretului 

şi Sportului 

Trimestrul  

II 

 

Proiect 

aprobat 
În proces de definitivare 

Proiectul  legii cu privire la tineret a fost 

elaborat, consultat, avizat și efectuată expertiza  

anticorupție. La moment proiectul Legii pentru 

aprobarea Strategiei este în proces de traducere în 

limba rusă. În termen restrăns proiectul 

documentului va fi prezentat Guvernului, spre 

examinare  și aprobare. 

474. Dezvoltarea 

infrastructurii de tineret 

la nivel local şi naţional 

(centre de tineret, consilii 

locale ale tinerilor, ziare 

şi posturi de radio ale 

tinerilor etc.) 

Consolidarea reţelei 

centrelor de resurse 

pentru tineret 

 

 

Ministerul 

Tineretului 

şi Sportului 

 

Trimestrul  

IV 

 

3 acţiuni 

realizate 

în comun 

cu 

Centrele 

de 

resurse 

pentru 

tineret  

Realizată 
Au fost organizate și desfășurate diverse activități de 

instruire a specialiștilor de tineret din cadrul APL:  
- În perioada 12-13 februarie 2014 la Soroca s-a 

desfășurat Conferința națională a specialiștilor de 

tineret „Participarea tinerilor la viața locală și 

regională”; 
- La 20 martie 2014, la Centrul ARTICO  s-a realizat 

atelierul de formare „Organizarea activității 
Consiliilor raionale/ municipale ale tinerilor”;  
- La 16 aprilie 2014, la Centrul ARTICO s-a desfă-  
șurat atelierul de formare „Realizarea procesului de 

identificare a nevoilor tinerilor la nivel raional”; 
- La 29 aprilie 2014, la CID NATO în RM, s-a desfă 

șurat web seminarul „ Dezvoltarea politicilor de 

tineret bazate pe dovezi”; 
- La 15 mai 2014,  a fost organizat și desfășurat 

atelierul de formare  „Managementul procesului de 

identificare a nevoilor și dificultățile cu care se 

confruntă tinerii din RM”; 
- În perioada 12-13 iunie 2014, s-a organizat și 

desfășurat Conferința națională „Dezvoltarea 

cooperării intersectoriale în domeniul politicilor de 

tineret”. 



476. Consolidarea parteneri- 

atelor cu structurile de 

tineret ale organizaţiilor 

internaţionale (Consiliul 

Europei şi Uniunea 

Europeană) şi sporirea 

rolului Republicii Mol -

dova în dezvoltarea politi 

cilor de tineret la nivelul 

Europei de Sud-Est 

Organizarea periodică a 

unor  acţiuni comune cu 

organizaţiile 

internaţionale şi ţările 

partenere 

Ministerul 

Tineretului 

şi Sportului 

Trimestrul 

IV 

 

 

3 acţiuni 

realizate în 

comun cu 

ţările/ 

structurile 

internaţio- 

nale 

partenere 

 

3 acorduri/ 

planuri de 

acţiuni 

agreate şi 

semnate 

Realizată 
    1. Au fost agreate textele a trei Acorduri bilaterale 

în domeniul tineretului şi sportului cu Republica 

Lituania, Republica Turcia şi Republica Georgia, 

care se preconizează a fi semnate în scurt timp.  
   2. În perioada 4–6 aprilie 2014 a avut loc vizita 

oficială în RM a Ministrului Sportului şi Turismului 

al Republicii Belarus, domnul Alexandru Şamko. Pe 

parcursul vizitei cei doi omologi au semnat 

Programul de cooperare în domeniul culturii fizice şi 

sportului între Ministerul Sportului şi Turismului al 

Republicii Belarus şi Ministerul Tineretului şi 

Sportului al RM pentru anii 2014 - 2015. 
3. La invitaţia omologului său polonez dl Octavian 

Bodișteanu, Ministrul Tineretului şi Sportului, împre 

ună cu dl Dragoş Hîncu, Viceministru au efectuat o 

vizită oficială în Republica Polonă, în perioada 10 – 

12 iunie 2014. Pe parcursul vizitei a fost iniţiat proce 

sul de negociere a unui acord bilateral în domeniul 

tineretului şi sportului; 
4. Pentru Implementarea prevederilor Acordului de 

parteneriat între Ministerul Tineretului și Sportului 

al RM și Proiectul „Estern Partnership  Youth 

Regional Unit” (EPYRU) au fost realizate 

următoarele acţiuni: 
   - La 29 mai 2014 a avut loc web seminarul la tema 

„Dezvoltarea politicilor de tineret bazate pe dovezi”. 

Web seminarul s-a realizat în conexiune cu expertul 

programului EPYRU – Eugenia Petrivscaia 

(Ucraina). La eveniment au participat circa 20 de 

reprezentanţi ai APC implicaţi în dezvoltarea politi- 

cilor de tineret, lucrători de tineret şi reprezentanţi ai 

societăţii civile; 



          - În perioada 12– 13 iunie 2014 , la Chişinău a fost 

organizată Conferinţa naţională „Dezvoltarea 

cooperării intersectoriale în domeniul politicilor de 

tineret” la care au participat doi experţi ai EPYRU-

lui şi 55 de delegaţi naţionali - reprezentaţi ai APC şi 

APL, ONG-uri, Centre de resurse pentru tineri; 
    - A fost desfăşurat, la 25.09.2014 Workshop-ul 

naţional „Dezvoltarea capacităţilor instituţionale ale 

APL privind structurile reprezentative de participare 

ale tinerilor la elaborarea şi implementarea politicilor 

de tineret” la care au participat experţii EPYRU-lui 

şi 50 de delegaţi naţionali - reprezentaţi ai APL, 

ONG-uri, Centre de resurse pentru tineri, reprezen -

tanţi ai Consiliilor locale a tinerilor; 
   - S-a realizat Forumul PaE al Autoguvernanţelor 

studenţeşti, la care au participat reprezentanţi ai 

Ministerelor: Tineretului şi Educaţiei şi a organiza- 

ţiilor reprezentative de autoguvernare studenţească 

din statele membre a Parteneriatului Estic. La eveni-  

mentul desfăşurat la 26 septembrie 2014 au partici -

pat Coordonatorul Proiectului EPYRU şi doi experţi 

în domeniul Autoguvernanţelor studenţeşti.  
 - Ministerul Tineretului şi Sportului participă la pro- 

movarea campaniei „No Hate Speech ” proiect al 

Consiliului Europei. Proiectul are drept scop comba- 

terea rasismului şi a discriminării în mediul online, 

prin mobilizarea tinerilor şi a organizaţiilor de tine- 

ret, de a recunoaşte şi a acţiona împotriva acestor 

încălcări ale drepturilor omului. Pentru promovare 

proiectului menţionat a fost constituit Comitetul Naţi 

onal „No hate speech Moldova”, membrii acestuia 

fiind tineri voluntari, reprezentanţi ai societăţii civi -

le. Proiectul se implementează pe tot parcursul 

anului 2014. 
 

  



477. 

 

 

Promovarea mobilităţii 

tinerilor şi a schimburilor 

de tineret 

Facilitarea participării 

tinerilor şi 

organizaţiilor de tineret 

din Republica Moldova 

în cadrul programelor 

Uniunii Europene 

„Youth in Action” şi 

,,Eastern Partnership”  

Ministerul 

Tineretului 

şi Sportului, 

Ministerul 

Educaţiei 

 

Trimestrul 

IV 

4 acţiuni 

de tineret 

susţinute 

sau la 

care s-a 

participat 

În proces de realizare 
1.S-a realizat, în parteneriat cu Asociația Studenților 

Europeni AEGEE -Chișinău,  in perioada 25 iulie–5 

august 2014 Universitatea de vară „Check-in in Mol 

dova”, obiectivele principale ale acesteia fiind pro- 

movarea culturii și istoria Moldovei, promovarea 

imaginii țării noastre pentru reprezentanții diferitor 

țări din Europa, cunoașterea mai bună între tinerii 

din Moldova și Europa și creșterea interesului față 

de Moldova printre tinerii Europeni. În cadrul eveni- 

mentului au fost organizate diverse activități și ex- 

cursii care presupune implicarea lor directă în proce- 

sul de cunoaștere a tradițiilor și culturii și a întrunit 

25 studenți și tineri specialiști țările europene.  
    2. S-a realizat a treia ediție a Școlii europene de 

vară „ASTRA” în parteneriat cu AO „ASTRA  

Anenii Noi” (27 – 31 august curent). Evenimentul 

a întrunit circa  42 de tineri din Republica Moldova, 

România şi Ucraina (raionul Reni) care au participat 

la diverse ateliere de lucru,  au fost stabilite partene 

riate, au avut loc lansări de carte şi reviste.   
  3. A fost realizat, în parteneriat cu Asociația Muzi- 

cal-Corală proiectul de vară Chișinău Youth Orches- 

tra. Evenimentul desfășurat în perioada15–24 august 

2014 a întrunit 73 de tineri muzicieni instrumentiști 

ce își fac studiile în Romania, SUA, Marea Britanie, 

Belgia, Elveția, Filanda, Ucraina, Federația Rusă. 

 

 



478. Prevenirea migraţiei 

ilegale în rîndurile 

tinerilor prin organizarea 

campaniilor naţionale de 

informare 

Organizarea unei 

campanii naţionale de 

informare în rîndul 

tinerilor 

Ministerul 

Tineretului 

şi Sportului, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 

Trimestrul 

III 

Campa 

nie 

realizată 

Realizată 

 
     A fost lansat Concursul de Fotografie cu generi- 

cul „ Tinerii împotriva Traficului de ființe umane în/ 

prin obiectiv ”, în contextul desfăşurării Campaniei 

Naţionale ,,Săptămâna  Antitrafic”, care îşi va realiza 

activităţile în perioada 15-20 octombrie 2014. 

479. Dezvoltarea serviciilor 

pentru tineri privind 

modul de viaţă sănătos, 

petrecerea timpului liber 

şi prevenirea violenţei şi 

abuzului 

Promovarea şi 

susţinerea tinerilor prin 

manifestări publice, 

participări la acţiuni 

cultural-artistice, 

dezvoltarea creativităţii 

şi diversităţii culturale, 

solidarităţii etc. 

 

 

Ministerul 

Tineretului 

şi Sportului 

Trimestrul 

IV 

10 

acţiuni 

desfăşura

te 

Realizată 
      1. A fost realizată, cu prilejul  Zilei Mondiale a 

Populaţiei, Campania Naţională „Investiţii în sănăta- 

tea tinerilor” în colaborare  cu  Fondul Naţiunilor 

Unite pentru Populaţie (UNFPA),  Ministerul Sănătă- 

ţii şi Centrul de sănătate prietenos tinerilor „Neovita”           
   Campania  a cuprins un șir de activități de informa- 

re, flashmob-uri, expoziţii foto, consultanţe gratuite 

ale tinerilor cu deficienţe de vedere, tabere de vară, 

ateliere de creaţie, cluburi de presă etc., menite să 

sensibilizeze opinia publică cu privire la importanţa 

investiţiilor în sănătatea tinerilor, desfășurate pe 

parcursul unei luni. Rezultatele campaniei au fost 

prezentate în cadrul unei conferințe de presă 

organizată în aer liber 12 august , cu prilejul Zilei 

Internaționale a Tineretului. 
    2. S-a realizat, în colaborare cu  Asociaţia 

obştească „Alternativa” din comuna Costeşti, 

Ialoveni, marşul social “Tinerii pentru un viitor 

fără SIDA” în cadrul Săptămânii Naţionale a 

Sănătăţii. În cadrul marșului voluntarii  au distribuit  



 

 

 

     tinerilor materiale informative despre infecția HIV/ 

SIDA şi hepatitele virale B și C, ghiduri despre un 

mod sănătos de viață etc.. Totodată, tinerii au purtat  

mesaje sugestive pentru generația tinerilor  cu generi 

cul „Spune NU alcoolului, fumatului”, „Stop SIDA”.  
     3. În cadrul proiectului „Promovarea voluntaria- 

tului prin extinderea activităţilor de voluntariat în 

rândul tinerilor”, implementat de către AO „Tinerii 

pentru dreptul la Viaţă”, proiect din cadrul Programu 

lui de Granturi 2014 au fost desfășurate 17  activități 

de  promovare a a modului sănătos de viță.        

   Scopul proiectului este de a promova valorile 

unui mod sănătos de viță, participării civice și 

ale voluntariatului, în special, în rîndul tinerilor, 

adolescenților și copiilor. 

 

 
 

B. Dezvoltarea culturii fizice şi a sporturilor 

 

 Organizarea şi susţinerea anuală a acțiunilor 

pentru tineret în cadrul proiectului Capitala 

Tineretului 

 

Obiective de guvernare: 

 

 Promovarea prioritară a modului de viaţă sănătos. 

 Susţinerea sportului de performanţă. 

Indicatori de impact: 

 

 Creşterea gradului de participare a populaţiei în sport cu 2%  anual. 

 Creşterea numărului de medalii la ramurile de sport olimpice, la campionatele mondiale şi europene de seniori şi tineret cu 5 % anual. 
 

 



 

480. 

 

Perfecţionarea cadrului 

juridic în domeniul 

culturii fizice şi sportului 

 

Modificarea şi 

completarea Legii 

nr.330-XIV din 25 martie 

1999  cu privire la 

cultura fizică şi sport 

 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

 

Trimestrul 

II 

 

Proiect 

aprobat 

Realizată 

   Proiectul hotîrării Guvernului ,,Cu privire 

la aprobarea avizului la proiectul de lege 

pentru modificarea și completarea Legii 

nr.330-XIV din 25 martie 1999  cu privire la 

cultura fizică şi sport” a fost definitivat  și 

prezentat spre examinare și aprobare.  

 

 

481. 

 

Promovarea practicării cu 

regularitate a activităţilor 

fizice de către copii şi 

adulţi 

 

Elaborarea Strategiei de 

șah 2015-2020 

 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

 

Trimestrul 

IV 

 

Proiect 

elaborat 

În proces de realizare 

A fost instituit Grupul de lucru responsabil 

de elaborarea proiectului Strategiei de 

dezvoltare a șahului în Republica Moldova, 

care elaborează proiectul documentului de 

politici nominalizat.  

 

482. Elaborarea Programu -lui 

național de propagare a 

modului de viață sănătos 

  

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

 

Trimestrul 

IV 

 

Proiect 

elaborat 

În proces de realizare 

    Grupul de lucru responsabil de elaborarea 

Programului național de propagare a 

modului de viață sănătos, instituit prin 

Ordinul ministrului elaborează draftul 

Programului nominalizat. 

 

490. Sprijinirea reabilitării 

psihologice şi fizice, în 

urma traumelor, a 

sportivilor de 

performanţă 

Elaborarea proiectului 

Regulamentului privind 

mecanismul de asigurare 

obligatorie a sportivilor 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

Trimestrul  

IV 

Proiect 

aprobat 
În proces de realizare 

Proiectul Regulamentului nominalizat se 

află în proces de elaborare și în termeni rest- 

rînși acesta va fi definitivat. Urmare, va de- 

mara procesul de avizare al proiectului nomi 

nalizat, cu prezentarea lui ulterioară spre  

aprobare.  



487. Susţinerea iniţiativelor 

private pentru restabilirea 

şi extinderea reţelei de 

cluburi, crearea secţiilor 

şi complexelor sportive, 

reabilitarea terenurilor 

sportive, teritoriilor 

pentru odihna populaţiei 

Construcţia terenului de 

fotbal din comuna 

Stăuceni a Şcolii sportive 

specializate de fotbal şi  

la şcoala sportivă 

specializată republicană 

de fotbal, mun. Chişinău 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

Trimestrul 

IV 

2 

Terenuri 

de fotbal 

constru- 

ite 

În proces de definitivare 

  

     Construcţia terenului de fotbal din 

comuna Stăuceni se află la ultima etapă de 

realizare.     

    Urmează să fie demarate lucrările de 

instalare a gazonului artificial.  

488. Stimularea, inclusiv prin 

parteneriat public-privat, 

a construcţiei şi/sau a 

modernizării bazelor 

sportive pentru loturile 

naţionale 

Renovarea Bazei sportive 

de canotaj  „Vatra”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

Trimestrul  

IV 

Baza 

sportivă 

parţial 

renovată 

 

 

 

 

 

 

 

     În proces de realizare 

 

   În scopul realizării lucrărilor de renovare a 

Bazei sportive de canotaj „Vatra”, s-a elabo- 

rat schița de proiect. Au fost realizate lucrări 

le de geodezie și topografie a terenului. S-a 

efectuat expertiza tehnică a clădirii existente 

a Bazei sportive. Au demarat lucrările de 

proiectare ale rețelelor inginerești (apeduct, 

gaz, canalizare etc.). 

  

491. Susţinerea medicinei 

sportive şi a cercetării în 

domeniul culturii fizice şi 

sportului 

Elaborarea proiectului de 

lege pentru completarea 

anexei 2 la Legea nr. 142 

- XVI din 7 iulie 2005 pri 

vind aprobarea Nomenc- 

latorului domeniilor de 

formare profesională şi al 

specialităţilor pentru 

pregătirea cadrelor în 

instituţiile de învăţămînt 

superior, ciclul I 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

Trimestrul  

IV 

Proiect 

aprobat 

 

În proces de realizare 

 

   A fost elaborat proiectul hotărîrii Guver -

nului ,, Cu privire la aprobarea proiectului 

de lege pentru completarea anexei 2 la 

Legea  nr.142-XVI din 07.06.2005”.       

   Proiectul nominalizat a fost avizat, efectu- 

ată expertiza  anticorupție. La moment proiectul 

și se află în proces de definitivare pentru a fi 

prezentat Guvernului spre examinare și 

aprobare. 

 



492. Extinderea şi diversifica- 

rea relaţiilor de colabora- 

re bilaterale şi multilate- 

rale în domeniul 

sportului, inclusiv prin 

promovarea 

reprezentanţilor ţării în 

forurile de conducere ale 

federaţiilor, asociaţiilor şi 

altor organizaţii sportive 

internaţionale, în 

comisiile organismelor 

internaţionale, precum şi 

prin promovarea unor 

arbitri care să oficieze 

competiţiile olimpice, 

mondiale şi europene 

 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

 

Trimestrul 

IV 

Numărul 

reprezen- 

tanţilor 

Moldo- 

vei la 

forurile 

internaţi-

onale 

Realizată 

 

       În scopul diversificării relațiilor de 

colaborare bilaterale în domeniul sportului, 

din partea Republicii Moldova au participat 

20 de persoane (arbitri și membri ai Federa -

țiilor Sportive Internaționale) la forurile 

internaționale desfășurate pe parcursul 

anului curent. 

 

 


