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            Anexa nr. 2 

la Hotărîrea Guvernului nr.1006 

din   10 decembrie  2014 
PLANUL DE ACŢIUNI  

privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 

Prioritatea I. Participarea tinerilor 

Obiectivul general 1. Creșterea nivelului de implicare a tinerilor la procesul de consolidare a democrației participative 

Subprioritatea 1.1. Cadrul legal de participare a tinerilor la procesul de luare a deciziilor 

Obiectivul specific 1.1. Perfecționarea, pînă la finele anului 2017, a cadrului legal prin aprobarea a minimum 6 acte normative ce ar asigura participarea tinerilor, 

inclusiv a celor cu oportunități reduse, în toate procesele decizionale 

R1.1.1. Cadru legislativ şi normativ cu prevederi ce permit şi stimulează participarea activă și în mod egal a tuturor tinerilor în procesul decizional creat 

Nr. 

d/o 

Acțiunile Indicatorii de realizare Perioada Bugetul 

(mii lei) 
Responsabilii Partenerii1 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Elaborarea și adoptarea noului proiect de lege cu 

privire la tineret 

 

Legea cu privire la tineret adoptată și 

funcțională 

2015 0,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Consiliul 

Naţional al 

Tineretului din 

Moldova 

2.  Modificarea Legii privind descentralizarea 

administrativă pentru includerea 

activităților/serviciilor de tineret în domeniul 

propriu de activitate al autorităţilor administraţiei 

publice locale de nivelul al doilea 

  

Autorităţile administraţiei publice locale 

de nivelul al doilea au inclus 

activitățile/serviciile de tineret în 

domeniul propriu de activitate, conform 

Legii privind descentralizarea 

administrativă 

2015-2016 0,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Cancelaria de 

Stat, Congrecul 

Autorităţilor 

Locale din 

Moldova 

3.  Elaborarea și aprobarea regulamentului-cadru al 

structurilor de co-management 

 

Regulament-cadru al structurilor de co-

management aprobat 

2015 0,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Consiliul 

Naţional al 

Tineretului din 

Moldova  

4.  Elaborarea și actualizarea strategiilor raionale de 

tineret în baza Strategiei naționale de dezvoltare a 

sectorului de tineret  2020 

Unităţile teritorial-administrative dispun 

de strategii locale de tineret  

2015-2020 1050,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului, 

ONG-urile de 

tineret 

                                                           
1 Orice instituție, organizație a societății civile sau donator poate să contribuie la implementarea prezentului Plan de acțiuni.  
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1 2 3 4 5 6 7 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

5.  Modificarea Hotărîrii  Guvernului nr. 733 din 29 

septembrie 2011 „Cu privire la crearea Comisiei 

guvernamentale pentru politicile de tineret” 

Regulamentul comisiei revizuit, astfel 

încît este asigurată funcționarea acesteia  

2015 0,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

ONG-urile de 

tineret 

6.  Perfecționarea continuă a cadrului normativ din 

domeniul tineretului 

 

Numărul de documente aprobate și/sau 

revizuite 

Continuu  Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

ONG-urile de 

tineret 

R1.1.2. Tineri implicaţi, pînă la sfîrșitul anului 2018,  de către toate autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea în procesul decizional, avînd la bază 

structuri consultative de tineret 

7.  Realizarea studiilor privind implicarea tinerilor în 

procesul de luare a deciziilor 

Numărul de studii realizate Cel puțin o 

dată la doi 

ani 

500,00 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Instituțiile de 

învățămînt; 

organizațiile de 

tineret 

8.  Crearea structurilor de co-management la nivel 

raional în minimum 50% din autorităţile 

administraţiei publice locale de nivelul al doilea 

Structuri de co-management create și 

funcționale la nivel raional 

2015-2020 425,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Consiliul 

Naţional al 

Tineretului din 

Moldova  

9.   Elaborarea regulamentului-cadru de oferire  a 

granturilor mici la nivel de raion 

Regulament-cadru elaborat; 

numărul raioanelor care oferă granturi;   

numărul inițiativelor susținute prin 

intermediul granturilor 

2015-2020 0,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale de 

nivelul al doilea 

10.  Diversificarea formelor de participare on-line a 

tinerilor prin intermediul forumurilor, 

platformelor etc. 

Numărul aplicațiilor electronice lansate 

și numărul de utilizatori  

2015- 2018 100,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Centrul de 

Guvernare 

Electronică  

R1.1.3. Tineri implicaţi în procesul de luare a deciziilor la nivel local de către cel puţin 30% din autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi  

11.  Organizarea trainingurilor de instruire pentru  

autorităţile administraţiei publice locale privind 

mecanismele de implicare a tinerilor în procesul 

de luare a deciziilor 

Numărul lucrătorilor din administraţia 

publică locală instruiți;  

numărul de tineri implicați în procesul de 

luare a deciziilor; 

70% din unităţile administrativ-

terotoriale dispun de cel puțin o structură 

de implicare a tinerilor în procesul de 

luare a deciziilor 

 

2015-2016 1000,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  
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12.  Crearea unui mecanism de monitorizare a 

bugetelor la nivel local de către tineri şi a unui 

mediu propice de participare 

 

Mecanism creat; rapoarte de 

monitorizare a bugetelor elaborate 

2015-2020 0,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Consiliul 

Naţional al 

Tineretului din 

Moldova 

R1.1.4. Consultări sistematice privind politicile publice ce-i vizează oferite tinerilor de către autorităţile administraţiei publice locale 

13.  Organizarea ședințelor Comisiei guvernamentale 

pentru politici de tineret 

Cel puțin 3 ședințe anuale desfășurate; 

numărul de inițiative ale reprezentanților 

societății civile aprobate 

2015-2020 0,0 Cancelaria de 

Stat 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

14.  Realizarea campaniilor de informare cu privire la 

necesitatea participării tinerilor în procesul de 

luare a deciziilor 

Instrumente de informare;  

numărul şi tipul beneficiarilor campaniei 

2015-2017 50,0 

 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

 

                                                                                                  Subprioritatea 1.2. Activismul civic al tinerilor 

Obiectivul specific 1.2. Sporirea, pînă la finele anului 2020,  cu cel puțin 60% a nivelului de activism civic al tinerilor din Republica Moldova, inclusiv în rîndul tinerilor 

cu oportunități reduse 

R1.2.1. Cel puţin 30% din tineri asociați și activ implicați în structuri formale și neformale 

15.  Realizarea studiilor privind gradul de activism 

civic în rîndul tinerilor 

Studiu cantitativ de măsurare a gradului 

de activism civic al tinerilor realizat 

2015 20,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

ONG-urile de 

tineret 

16.  Desfăşurarea campaniilor de comunicare și 

promovare a practicilor pozitive de activism civic 

al tinerilor 

Numărul campaniilor de comunicare 

desfășurate 

2017-2018 50,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

ONG-urile de 

tineret 

17.  Organizarea trainingurilor de formare a tinerilor 

lideri 

Numărul de traininguri organizate;  

numărul de beneficiari 

Continuu 100,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

ONG-urile de 

tineret 

18.  Susținerea inițiativelor tinerilor la nivel de 

comunitate  

Numărul de acţiuni comunitare 

desfășurate 

2015-2020 100,0 

anual 

 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

ONG-urile de 

tineret 

R1.2.2. Cel puţin 60% din tineri din populaţia activă participă la vot şi se implică direct în acest proces 

19.  Desfăşurarea campaniei de comunicare privind 

importanța participării tinerilor la vot 

Rata tinerilor care au exercitat dreptul la 

vot 

2016-2017 90,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Comisia 

Electorală 

Centrală 

20.  Realizarea studiului referitor la acordarea 

dreptului de vot de la 16 ani  

Studiu calitativ cu concluzii şi 

recomandări realizat 

2015 200,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  
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R1.2.3. Activitate de voluntariat consolidată printr-o infrastructură dezvoltată, accesibilă tuturor tinerilor şi funcţională, recunoscută la nivel formal şi practic 

21.  Crearea comisiei de acreditare a instituțiilor-gazdă 

pentru activitățile de voluntariat 

Instituție de acreditare a instituțiilor-

gazdă creată și funcțională 

2015 100.0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

 

22.  Desfăşurarea campaniei de informare despre  

importanța  voluntariatului și mobilizarea 

voluntarilor 

Numărul campaniilor desfășurate; 

numărul de voluntari implicați în 

acțiunile comunitare 

2015-2020 100,0 anual Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Coaliția pentru 

promovarea legii 

şi activităţilor de 

voluntariat 

23.  Desfășurarea anuală a Săptămînii naționale a 

voluntariatului 

Numărul de activități desfășurate anual 

în cadrul Săptămînii naționale a 

voluntariatului 

2015-2020 100,0 anual Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Coaliția pentru 

promovarea legii 

şi activităţilor de 

voluntariat 

24.  Organizarea anuală a festivalului voluntarilor Numărul de organizații;  

numărul tinerilor participanți la concurs; 

numărul de premianți 

2015-2020 300,0 

anual 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Coaliția pentru 

promovarea legii 

şi activităţilor de 

voluntariat 

25.  Organizarea periodică a conferinței naționale a 

voluntarilor 

Calitatea şi numărul de propuneri de 

politici în domeniul voluntariat înaintate 

2015-2020 200,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Coaliția pentru 

promovarea legii 

şi activităţilor de 

voluntariat 

26.  Instruirea continuă a coordonatorilor de voluntari Numărul coordonatorilor de voluntari 

instruiți în raport cu numărul 

instituțiilor-gazdă acreditate 

 

2015-2020 200,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Coaliția pentru 

promovarea legii 

şi activităţilor de 

voluntariat 

27.  Susținerea și promovarea acțiunilor de voluntariat 

la nivel local și național 

Numărul activităților de voluntariat 

susținute; 

numărul de voluntari implicați  

2015-2020 100,0 

anual 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

 

Coaliția pentru 

promovarea legii 

şi activităţilor de 

voluntariat 

R.1.2.4. Gradul de participare a tinerilor, a organizațiilor de tineret, a  grupurilor de inițiativă și a lucrătorilor de tineret la realizarea politicilor de tineret crescut  

28.  Organizarea și susținerea acțiunilor pentru tineret 

în cadrul proiectului „Capitala Tineretului”  

Numărul de acțiuni realizate anual 2015-2020 În limitele 

bugetului 

alocat 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

 



5 
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

29.  Acordarea premiului pentru tineret în domeniile 

cultural-artistic, tehnico-științific și civic 

Numărul tinerilor premiați 2015-2020 500,0 

anual 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

 

30.  Organizarea acțiunilor dedicate Zilei Naționale a 

Tineretului și Zilei Internaționale a Studentului 

Numărul de activități realizate 2015-2020 300,0 

anual 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului;  

Ministerul 

Educaţiei;  

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

 

Subprioritatea 1.3. Consiliile locale de tineret 

Obiectiv specific 1.3. Consolidarea, pînă în anul 2020, a consiliilor locale ale tinerilor prin sporirea cu 30% a numărului tinerilor implicați şi cu cel puțin 80%  a 

reprezentării teritoriale  

R1.3.1. Consilii locale ale tinerilor ce activează în baza unui mecanism de reglementare și bună guvernare, avînd la bază un parteneriat consolidat cu autorităţile 

administraţiei publice locale 

31.  Adoptarea regulamentului-cadru al consiliilor 

locale ale tinerilor 

Regulament-cadru adoptat 2015-2016  Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

 

32.  Organizarea activităților de instruire a 

specialiștilor de tineret din cadrul autorităţilor 

administraţiei publice locale şi rolul lor în 

funcţionarea consiliilor locale ale tinerilor 

Numărul de instruiri realizate; 

numărul de consiliilor locale ale tinerilor 

funcționale 

2015-2018 600,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

 

33.  Includerea în fișa de post a specialistului de 

tineret/autorităţilor administraţiei publice locale a 

responsabilității de susținere și dezvoltare a 

consiliilor locale ale tinerilor 

Fişa de post a specialistului de tineret 

modificată 

2015-2016 0,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

R1.3.2. Pînă la finele anului 2016, rețele raionale ale consiliilor locale ale tinerilor în toate regiunile Republicii Moldova funcţionale  

34.  Organizarea instruirilor privind crearea şi 

funcţionarea unui consiliu local al tinerilor 

Numărul de instruiri și beneficiari; 

numărul de acțiuni întreprinse în urma 

instruirilor 

Continuu 600,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

 

35.  Crearea rețelelor raionale ale consiliilor locale ale 

tinerilor în toate regiunile țării 

Rețele raioanele ale consiliilor locale ale 

tinerilor create în toate regiunile țării 

2015-2016 300,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 
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36.  Organizarea ședințelor  rețelelor raionale ale 

consiliilor locale ale tinerilor 

Minimum 3 ședințe pe an ale rețelei 

raionale organizate 

 

2015-2020 0,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

R1.3.3. Pînă la finele anului 2018, consilii locale ale tinerilor reprezentate de o rețea națională consolidată  

37.  Crearea rețelei naționale ale consiliilor locale ale 

tinerilor 

Rețeaua națională creată și funcțională 2015 100,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

 

38.  Organizarea ședințelor rețelei naționale a 

consiliilor locale ale tinerilor 

2 ședințe anuale organizate 2015-2020 420,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

 

39.  Crearea paginii web a rețelei naționale a 

consiliilor locale ale tinerilor 

Pagina web a rețelei naționale a 

consiliilor locale ale tinerilor creată 

2015 30,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

 

40.  Organizarea forumurilor anuale ale rețelei 

consiliilor locale ale tinerilor 

1 forum anual organizat 2015-2020 700,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

 

R1.3.4. Consilii locale ale tinerilor ce dispun de instrumente de asigurare a durabilității financiare, inclusiv din partea statului 

41.  Susținerea consiliilor locale ale tinerilor prin 

programe de granturi 

Numărul de finanțări oferite consiliilor 

locale ale tinerilor 

2015-2020 1.000,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

 

 

42.  Organizarea instruirilor pentru consiliul local al 

tinerilor privind asigurarea durabilității financiare 

Numărul  de beneficiari; 

numărul de instruiri realizate 

2015-2020 200,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

 

R1.3.5. Cel puţin 40% din tineri cu vîrsta de 13-18 ani, inclusiv cei cu oportunități reduse, implicați în activitatea consiliilor locale ale tinerilor 

43.  Asigurarea participării tinerilor cu oportunități 

reduse la toate activitățile consiliilor locale ale 

tinerilor 

Numărul de tineri din grupurile cu 

oportunităţi reduse implicaţi; 

numărul de activități realizate cu 

implicarea acestora 

2015-2020 0,0 

 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

 

44.  Instruirea persoanelor-cheie din consiliile locale 

ale tinerilor privind participarea incluzivă a 

tinerilor cu oportunități reduse 

Numărul de instruiri realizate;  

numărul de beneficiari ai instruirilor 

Continuu 200,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

 

Subprioritatea 1.4. Mobilitatea tinerilor 

Obiectiv specific 1.4: Creșterea, pînă în anul 2020, a nivelului de mobilitate a tinerilor, inclusiv a celor cu oportunităţi reduse, la nivel național cu cel puţin 20% și la 

nivel internațional cu cel puţin 15%  

R1.4.1. Cel puţin 35% din tineri, inclusiv cei cu oportunităţi reduse, sînt beneficiari ai programelor de mobilitate la nivel naţional şi internaţional 
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45.  
 

Promovarea programului „ERASMUS Plus” şi a 

altor programe internaționale 

Numărul de beneficiari ai programului 

„Erasmus Plus” şi altor programe 

internaționale  

2015-2020 50,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Centrul de 

Resurse pentru 

Europa de Est şi 

Caucaz 

„SALTO-Youth” 

46.  Elaborarea unui ghid al programelor de mobilitate Ghid de mobilitate elaborat 2015 20,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

 

47.  Susţinerea schimbului de experiențe dintre 

membrii consiliilor locale ale tinerilor  

Numărul de beneficiari; 

numărul de schimburi realizate  

2015-2020  Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

 

R1.4.2. Cel puţin 35% din beneficiarii programelor de mobilitate au abilități și cunoștințe competitive pe piaţa muncii 

48.  Realizarea studiului privind rolul mobilității în 

sporirea competitivității tinerilor pe piața muncii 

Studiu realizat 2015-2015 40,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

 

49.  Susținerea evenimentelor de promovare a 

mobilității tinerilor 

Numărul de evenimente susținute 2015-2020 200,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

 

 

R1.4.3. Cel puţin 35% din tinerii plecaţi peste hotare la studii sau la muncă sînt informaţi despre programele de mobilitate existente la nivel naţional şi internaţional şi cel 

puţin 20% devin beneficiari ai acestor programe 

50.  Disiminarea trimestrială a buletinelor informative 

pentru tinerii plecaţi peste hotare  

Numărul de buletine disiminate;  

numărul de tineri plecaţi peste hotare 

beneficiari ai programelor de mobilitate 

 

2015-2020 În limitele 

bugetului 

alocat 

Biroul pentru 

relaţii cu 

diaspora  

 

Subprioritatea 1.5. Informarea tinerilor 

Obiectiv specific 1.5. Diversificarea metodelor de acces la informație a tinerilor, cu asigurarea securității în mediul on-line a acestora 

R1.5.1. Pînă la finele 2020, accesul la informație corectă și sigură asigurat pentru cel puţin 80% din tineri 

51.  Organizarea instruirilor de creare și gestionare a 

blogurilor 

Numărul tinerilor care și-au creat un 

blog ca rezultat al participării la instruiri 

2015-2020 50,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

 

52.  Susținerea măsurilor de fortificare a unei rețele 

naționale a presei tinerilor 

Vizibilitatea şi eficienţa reţelei naţionale 

a presei tinerilor asigurată 

2017 200,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Centrul Tînărului 

Jurnalist din 

Moldova  
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53.  Susținerea creării paginilor web pentru tineri Pagini web pentru tineri funcționale şi 

accesibile  

2015 200,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

 

R1.5.2. Pînă la finele 2018, cel puţin 50% din tineri sînt conștienți de riscurile mediului on-line 

54.  Realizarea campaniei de informare privind 

riscurile mediului on-line a tinerilor şi securitatea 

cibernetică 

Campanie de informare realizată; 

instrumente de informare identificate;  

numărul şi tipurile de beneficiari 

2015-2018 100,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Centrul de 

telecomunicații 

speciale  

55.  Elaborarea unui ghid privind criteriile de selectare 

de către tineri a informaţiei on-line sigure  

Ghid elaborat și accesibil on-line  2015 15,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Centrul de 

telecomunicații 

speciale; Centrul 

de Guvernare 

Electronică 

R1.5.3. Pînă la finele 2017, cadru legal pentru asigurarea protecției și securităţii pe internet a tinerilor și adolescenților funcțional 

56.  Revederea cadrului legal naţional ce asigură 

securitatea cibernetică prin prisma necesităţilor 

informaţionale ale tinerilor 

Cadru legal revăzut şi ajustat conform 

necesităţilor informaţionale ale tinerilor 

2015 - 2017 0,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Centrul de 

telecomunicații 

speciale, 

Centrul de 

Guvernare 

Electronică 

Subprioritatea 1.6. Cooperarea internațională 

Obiectivul specific 1.6. Consolidarea parteneriatelor cu structurile de tineret ale organizaţiilor internaționale 

R1.6.1. Prezența organizațiilor de tineret din Republica Moldova în structurile europene de tineret încurajată și sporită 

 

57.  Susținerea organizării, în comun cu organizațiile și 

instituțiile de tineret partenere, a conferinţelor, 

forumurilor, seminarelor internaționale etc. în 

Republica Moldova privind domeniul politicilor 

de tineret, conform angajamentelor asumate în 

cadrul organizațiilor internaționale (Consiliul 

Europei, Uniunea Europeană, CSI, GUAM, 

Iniţiativa Central Europeană etc.) 

 

 

Numărul de acțiuni realizate în comun; 

numărul de tineri implicați 

2015-2020 300,0 

anual 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Autorităţile 

administraţiei 

publice centrale 

R1.6.2. Colaborare extinsă și numărul de evenimente desfășurate anual în comun cu organizațiile internaționale și structurile de tineret majorat 
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58.  Dezvoltarea cooperării multilaterale prin 

asigurarea unei comunicări dinamice și eficiente 

cu organizațiile și structurile internaționale ce 

susțin politicile de tineret și sport  (Consiliul 

Europei, Comisia Europeană, Organizația 

Națiunilor Unite, Comunitatea Statelor 

Independente, GUAM, Inițiativa Central 

Europeană, Grupul de la Visegrad etc.) 

Numărul de acțiuni realizate în comun; 

numărul de acțiuni la care au participat 

2015-2020 În limitele 

bugetului 

alocat 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Ministerul 

Afacerilor 

Externe şi 

Integrării 

Europene  

59.  Promovarea mobilităţii şi a schimbului de tineret 

prin extinderea participării Republicii Moldova în 

cadrul programelor Uniunii Europene „Erasmus 

Plus” și ,,Eastern Partnership” 

Numărul de acțiuni/schimburi 

internaționale de tineret la care au 

participat  

2015-2020 În limitele 

bugetului 

alocat 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Ministerul 

Afacerilor 

Externe şi 

Integrării 

Europene  

Prioritatea II. Serviciile pentru tineri 

Obiectivul general 2. Contribuirea la formarea cunoștințelor, abilităților, deprinderilor, atitudinilor și comportamentelor necesare pentru integrarea cît mai reușită a 

tinerilor în societate, inclusiv a celor din grupul cu oportunităţi reduse 

Subprioritatea 2.1. Prestatorii de servicii prietenoase tinerilor 

Obiectivul specific 2.1. Asigurarea calității și eficienței serviciilor oferite tinerilor, astfel încît, pînă la finele 2020, acestea să fie accesibile pentru cel puțin 90% din 

tineri  

R2.1.1. Pînă la finele anului 2015, Ministerul Tineretului şi Sportului dispune de un mecanism funcţional de asigurare a calităţii şi eficienţei  serviciilor prestate tinerilor 

60.  Constituirea unei structuri responsabile de 

acreditare și asigurare a calității serviciilor 

pentru tineri  

Structură creată şi funcţională;  

regulament de funcționare elaborat și 

aprobat 

2015 1000,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Fondul 

Naţiunilor Unite 

pentru Copii,  

Fondul 

Naţiunilor Unite 

pentru Populaţie, 

Uniunea 

Europeană, 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale de 

nivelul întîi şi al 

doilea, reţeaua 

naţională a 

prestatorilor de 
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servicii 

prietenoase 

tinerilor, 

Consiliul 

Naţional al 

Tineretului din 

Moldova 

61.  Crearea unui sistem de acreditare a prestatorilor 

şi a serviciilor prestate tinerilor 

Regulament şi mecanism de acreditare a 

prestatorilor şi a serviciilor prestate 

tinerilor  

2015 100,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Fondul 

Naţiunilor Unite 

pentru Copii,  

Fondul 

Naţiunilor Unite 

pentru Populaţie, 

Uniunea 

Europeană, 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale de 

nivelul întîi şi al 

doilea, reţeaua 

naţională a 

prestatorilor de 

servicii 

prietenoase 

tinerilor, 

Consiliul 

Naţional al 

Tineretului din 

Moldova 

R2.1.2. Pînă la finele anului 2016, mediu legal şi metodologic de asigurare a calităţii serviciilor prestate tinerilor de către prestatorii de servicii creat 

62.  Elaborarea şi aprobarea regulamentului-cadru al 

prestatorului de servicii prietenoase tinerilor  

 

Regulament-cadru de activitate al 

prestatorilor de servicii pentru tineri 

elaborat şi aprobat 

 

2015 50,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Reţeaua 

naţională a 

prestatorilor de 

servicii 

prietenoase 

tinerilor,  
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Centrul de 

resurse pentru 

tineret „Dacia”, 

Consiliul 

Naţional al 

Tineretului din 

Moldova 

63.  Elaborarea şi aprobarea standardelor minime de 

calitate pentru serviciile prietenoase tinerilor 

 

Standarde minime de calitate pentru 

serviciile prietenoase tinerilor elaborate 

și aplicate 

2016 100,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Reţeaua 

naţională a 

prestatorilor de 

servicii 

prietenoase 

tinerilor,  

Centrul de 

resurse pentru 

tineret „Dacia”, 

Consiliul 

Naţional al 

Tineretului din 

Moldova 

64.  Ajustarea cadrului normativ la noile prevederi 

privind funcționarea prestatorilor de servicii 

pentru tineret 

Cadru normativ ajustat 2015 0,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

 

R2.1.3. Începînd cu anul 2015, condiţii pentru autodezvoltarea prestatorilor de servicii pentru tineri create 

65.  Implicarea prestatorilor de servicii prietenoase 

tinerilor în procesul de elaborare, monitorizare şi 

evaluare a politicilor publice ce vizează tinerii 

Mecanism efectiv de comunicare și 

relaționare sectorială elaborat şi aprobat;  

şedinţe consultative trimestriale;  

numărul de documente de politici 

publice consultate 

Pe parcursul 

implementări

i 

30,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale de 

nivelul întîi şi al 

doilea, 

reţeaua naţională 

a prestatorilor de 

servicii 

prietenoase 

tinerilor,  
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Centrul de 

resurse pentru 

tineret „Dacia” 

66.  Desfăşurarea forumurilor anuale ale prestatorilor 

de servicii prietenoase tinerilor 

Numărul de forumuri anuale desfăşurate;  

rezoluţii anuale pe marginea politicilor 

publice ce vizează tinerii aprobate 

2015-2020 600,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Reţeaua 

naţională a 

prestatorilor de 

servicii 

prietenoase 

tinerilor,  

Centrul de 

resurse pentru 

tineret „Dacia” 

67.  Elaborarea suportului metodologic necesar  

prestatorilor de servicii la asigurarea standardelor 

minime de calitate 

Suportul metodologic elaborat 2015 400,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Fondul 

Naţiunilor Unite 

pentru Copii,  

Fondul 

Naţiunilor Unite 

pentru Populaţie,  

Programul 

Naţiunulior Unite 

pentru 

Dezvoltare,  

Reţeaua 

naţională a 

prestatorilor de 

servicii 

prietenoase 

tinerilor,  

Centrul de 

resurse pentru 

tineret „Dacia” 

68.  Facilitarea schimburilor de experienţe în cadrul 

reţelei naţionale a prestatorilor de servicii 

prietenoase tinerilor şi la nivel internaţional 

Numărul de schimburi de experienţe 

naţionale şi internaţionale;  

numărul de beneficiari 

2015-2020 200,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Fondul 

Naţiunilor Unite 

pentru Copii,  

Fondul 
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Naţiunilor Unite 

pentru Populaţie,  

Programul 

Naţiunulior Unite 

pentru 

Dezvoltare  

 

R2.1.4. Începînd cu anul 2015, servicii prietenoase tinerilor consolidate şi extinse 

69.  Acreditarea prestatorilor de servicii prietenoase 

tinerilor  

 

 

Numărul de prestatori şi servicii 

prietenoase tinerilor acreditate în fiecare 

an 

2015-2020 120,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale de 

nivelul întîi şi al 

doilea 

70.  Elaborarea şi aplicarea unui mecanism unic 

național de monitorizare și evaluare a calității 

serviciilor prietenoase tinerilor 

Sistemul unic de M&E existent şi 

funcţional 

2016 În limitele 

bugetului 

alocat 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Fondul 

Naţiunilor Unite 

pentru Copii,  

Fondul 

Naţiunilor Unite 

pentru Populaţie,  

Programul 

Naţiunulior Unite 

pentru 

Dezvoltare,  

autorităţile 

administraţiei 

publice locale de 

nivelul întîi şi al 

doilea 

71.  Extinderea serviciilor prietenoase tinerilor în 

toate centrele raionale  

Numărul de prestatori de servicii 

prietenoase tinerilor la nivel naţional, 

raional, şi local acreditaţi; minimum  

60% din localităţile unităţilor teritorial-

administrative sînt acoperite cu servicii 

prietenoase tinerilor acreditate 

2016-2020 Surse 

externe 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului,  

autorităţile 

administraţiei 

publice 

localede 

Fondul 

Naţiunilor Unite 

pentru Copii,  

Fondul 

Naţiunilor Unite 

pentru Populaţie,  

Programul 

Naţiunulior Unite 
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nivelul întîi şi 

al doilea 

 

 

pentru 

Dezvoltare 

Subprioritatea 2.2. Servicii prietenoase tinerilor din afara instituțiilor (outreach) 

Obiectivul specific 2.2. Dezvoltarea serviciilor outreach prin elaborarea cadrului metodologic și formarea continuă a prestatorilor, astfel încît, pînă la finele anului 2020, 

acestea  să contribuie cel puțin 45% din oferta totală de servicii 

R2.2.1. Începînd cu anul 2015, oportunităţi de iniţiere şi prestare tinerilor a serviciilor outreach, inclusiv  cadrul legal, create 

72.  Realizarea unui studiu la nivel naţional privind 

necesităţile specifice ale serviciilor outreach şi 

cartografierea lor 

Studiu elaborat; document de 

cartografiere a serviciilor de outreach 

2015-2016 50,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

de  nivelul 

întîi şi al 

doilea 

 

Fondul 

Naţiunilor Unite 

pentru Copii,  

Fondul 

Naţiunilor Unite 

pentru Populaţie,  

reţeaua naţională 

a prestatorilor de 

servicii 

prietenoase 

tinerilor,  

Centrul de 

resurse pentru 

tineret „Dacia”, 

instituțiile de 

învățămînt 

 

73.  Elaborarea unui suport metodologic  pentru 

prestarea serviciilor outreach  

 

Suportul metodologic elaborat 2016-2017 50,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Reţeaua 

naţională a 

prestatorilor de 

servicii 

prietenoase 

tinerilor,  

Centrul de 

resurse pentru 

tineret „Dacia”, 

instituțiile de 

învățămînt 
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74.  Sprijinirea/ghidarea organizațiilor de tineret și a 

centrelor de resurse pentru tineri în organizarea 

activităților de educație interculturală 

Numărul de organizații și centre de 

tineret susținute/ghidate în desfășurarea 

activităților de educație interculturală 

 

2015-2020 150,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Consiliul 

Naţional al 

Tineretului din 

Moldova 

R2.2.2. Pînă la finele anului 2017, servicii outreach, acreditate conform standardelor minime de calitate, prestate tinerilor de cel puţin 30% din prestatorii de servicii  

75.  Implementarea unui program de pregătire a 

prestatorilor pentru inițierea serviciilor outreach 

Numărul de prestatori pregătiţi; rata (%) 

prestatorilor de servicii outreach 

acreditate conform standardelor minime 

de calitate 

2017-2020 300,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Reţeaua 

naţională a 

prestatorilor de 

servicii 

prietenoase 

tinerilor,  

Centrul de 

resurse pentru 

tineret „Dacia”, 

76.  Elaborarea şi aprobarea standardelor minime de 

calitate pentru serviciul outreach 

Standarde minime de calitate elaborate şi 

aprobate  

2016-2017 75,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Reţeaua 

naţională a 

prestatorilor de 

servicii 

prietenoase 

tinerilor,  

Centrul de 

resurse pentru 

tineret „Dacia”  

Subprioritatea 2.3. Servicii de promovare a modului de viață sănătos  

Obiectivul specific 2.3. Intensificarea măsurilor de promovare a modului de viață sănătos în rîndul tinerilor, astfel încît, spre finele anului 2020, cel puțin 80% din 

numărul total de tineri să beneficieze de acest suport 

R2.3.1. Începînd cu anul 2015, măsuri de promovare a modului de viață sănătos în rîndul tinerilor intensificat 

77.  Extinderea reţelei de tineri educatori „De la egal 

la egal” 

Reţeaua de tineri educatori „De la egal la 

egal” acoperă 80% toate unităţile 

teritorial-administrative din ţară  

2015 - 2020 100,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Fondul 

Naţiunilor Unite 

pentru Copii,  

Fondul 

Naţiunilor Unite 

pentru Populaţie,  

ONG-urile, 

reţeaua naţională 

a prestatorilor de 
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servicii 

prietenoase 

tinerilor 

78.  Editatarea de ghiduri informative în scopul de a 

promova modul de viață sănătos în rîndul 

tinerilor 

Numărul de ghiduri editate şi distribuite 2015-2020 50,0 

anual 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Fondul 

Naţiunilor Unite 

pentru Copii,  

Fondul 

Naţiunilor Unite 

pentru Populaţie,  

ONG-urile, 

reţeaua naţională 

a prestatorilor de 

servicii 

prietenoase 

tinerilor 

79.  Asigurarea  campusurilor studenţeşti cu puncte 

de distribuire de materiale informative în 

domeniul sănătății tinerilor și cu prezervative 

Numărul de puncte de distribuire şi 

nivelul de accesare a acestora 

2017-2020 300,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Fondul 

Naţiunilor Unite 

pentru Copii,  

Fondul 

Naţiunilor Unite 

pentru Populaţie,  

ONG-urile 

80.  Organizarea de campanii și activități de 

informare cu privire la modul sănătos de viață al 

tinerilor 

Numărul tinerilor care au beneficiat 

direct de activități; 

numărul de acțiuni realizate 

2015-2020 100,0 

anual 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Fondul 

Naţiunilor Unite 

pentru Populaţie, 

Fondul 

Naţiunilor Unite 

pentru Copii, 

Organizaţia 

Mondială a 

Sănătăţii 

R2.3.2. Începînd cu anul 2015, condiţii optime pentru organizaţiile de tineret în ceea ce priveşte monitorizarea politicilor de sănătate create 

81.  Realizarea de studii anuale referitoare la nivelul 

de acces și la calitatea serviciilor medicale 

oferite tinerilor 

Studiile anuale referitoare la calitatea 

serviciilor medicale realizate  

2015 - 2020 300,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului,  

Fondul 

Naţiunilor Unite 

pentru Copii,  

Fondul 
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Ministerul 

Sănătăţii  

Naţiunilor Unite 

pentru Populaţie, 

reţeaua naţională 

a prestatorilor de 

servicii 

prietenoase 

tinerilor, 

ONG-urile 

82.  Consolidarea capacităților organizațiilor de 

tineret în advocacy și monitorizarea politicilor de 

sănătate pentru tineri   

 

Numărul organizațiilor care au beneficiat 

de consolidarea capacităților   

Continuu În limitele 

bugetului 

alocat 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

 

Prioritatea III. Oportunitățile economice pentru tineri 

Obiectivul general 3. Dezvoltarea oportunităților antreprenoriale și de angajare în rîndul tinerilor, în special al celor cu oportunități reduse 

Subprioritatea 3.1. Abilitarea economică și antreprenoriatul în rîndul tinerilor 

Obiectiv specific 3.1. Sporirea, pînă la finele 2020, cu cel puţin 30%  a numărului tinerilor cu abilităţi economice,  în special al celor din mediul rural şi din grupurile cu 

oportunităţi reduse 

R 3.1.1. Pînă în 2020, ponderea tinerilor în rîndul antreprenorilor crescută cu 10 p.p.   

 

83.  Informarea tinerilor privind oportunitățile de 

antreprenoriat existente (naționale/internaționale) 

Numărul de tineri informaţi 2015-2020 50,0 

anual 

Ministerul 

Economiei,     

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Organizaţia 

pentru 

dezvoltarea 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

84.  Desfăşurarea anuală a forumului național al 

tinerilor antreprenori 

Numărul de tineri antreprenori 

participanți la forumul național al 

tinerilor antreprenori  și nivelul preluării 

de către instituțiile publice a 

recomandărilor oferite 

2015-2020 50,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului,  

Ministerul 

Economiei   

Junior Chamber 

International  

85.  Organizarea de programe de mentorat pentru  

tinerii antreprenori 

Numărul de tineri antreprenori 

beneficiari ai programelor de mentorat 

2016-2020 100,0 Ministerul 

Economiei  

Junior Chamber 

Internaţional 

86.  Promovarea și informarea tinerilor privind 

incubatoarele de afacere 

Numărul de activități de informare şi 

numărul de beneficiari 

2015-2020 50,0 Ministerul 

Economiei,  

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

Organizaţia 

pentru 

dezvoltarea 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii 
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87.  Organizarea de conferințe, instruiri, școli de vară 

pentru tineri în scopul dezvoltării abilităților 

antreprenoriale 

Numărul de tineri beneficiari ai 

serviciilor de informare 

2015-2020 100,0 

anual 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului,  

Ministerul 

Economiei,   

Ministerul 

Educaţiei   

Organizaţia 

pentru 

dezvoltarea 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

88.  Crearea unei platforme electronice de învăţare în 

domeniul antreprenorial  

Plaftormă electronică funcțională 2016 100,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Junior Chamber 

International 

R3.1.2. Cel puțin 300 de afaceri durabile implementate anual prin intermediul programelor de abilitare economică 

89.  Stimularea programelor de cooperare 

transfrontalieră pentru tineri 

 

  

Numărul tinerilor beneficiari ai 

programelor de cooperare 

transfrontalieră 

 

 

2015-2020 100,0 

 

 

 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului,  

Ministerul 

Economiei 

Organizaţia 

pentru 

dezvoltarea 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

Subprioritatea 3.2. Oportunitățile de angajare 

Obiectivul specific 3.2. Creșterea, de la 28% în anul 2013 la 35% în anul 2020, a ratei de ocupare pe piața muncii a tinerilor cu vîrsta de 15-29 ani  

R3.2.1. Rata șomajului scăzută de la 12,1% în anul 2013 la 8% în anul 2020 pentru categoria de vîrstă 15-24 ani și de la 8,7% în anul 2013 la 5% în anul 2020 pentru 

categoria de vîrstă 15-29 ani 

90.  Organizarea cursurilor de formare profesională 

pentru tinerii înregistrați ca șomeri la agențiile 

teritoriale pentru ocuparea forței de muncă 

Numărul de beneficiari ai cursurilor de 

formare profesională 

2015-2020 În limitele 

bugetului 

alocat 

Agenţia 

Naţională 

pentru 

Ocuparea 

Forţei de 

Muncă 

 

ONG-urile, 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei Sociale 

şi Familiei  

91.  Oferirea serviciilor de ghidare în carieră în 

instituțiile de învățămînt și în centrele de resurse 

pentru tineret 

Numărul de beneficiari ai serviciilor din 

cadrul Centrului de resurse pentru tineret 

și instituții de învățămînt 

2015-2020 500,0 Ministerul 

Economiei, 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  
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92.  Organizarea tîrgului locurilor de muncă pentru 

tineret 

Numărul de tineri angajați 2015-2020 100,0 

anual 
Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului,  

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei,  

Agenţia 

Naţională 

pentru 

Ocuparea 

Forţei de 

Muncă  

 

R3.2.2. Ponderea tinerilor (15-29 ani) care au părăsit locul de muncă de la 25% în 2012 la 15% în 2020 diminuată 
93.  Adoptarea politicilor de stimulare a angajării 

tinerilor absolvenți în cîmpul muncii 

Numărul politicilor de stimulare a 

angajării tinerilor absolvenți adoptate 

2015-2020 50,0 Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei, 

 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Agenţia 

Naţională pentru 

Ocuparea Forţei 

de Muncă 

94.  Elaborarea mecanismului de monitorizare a 

traseismului profesional al tinerilor  

Mecanism de monitorizare a traseismului 

profesional al tinerilor elaborat şi eficient 

utilizat 

2015-2020 100,0 Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei,  

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Agenţia 

Naţională pentru 

Ocuparea Forţei 

de Muncă 

Subprioritatea 3.3. Internshipurile (stagiile) 

Obiectiv specific 3.3. Creșterea, pînă la finele anului 2020, cu cel puțin 50% a numărului de beneficiari ai programelor de internship de lungă durată din sistemul 

învățării pe parcursul întregii vieți, sporind gradul de orientare profesională și de dezvoltare a competențelor acestora în raport cu necesitățile pieții muncii  
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R3.3.1. Pînă la finele anului 2015, mecanism calitativ de realizare a internshipurilor de lungă durată (6-9 luni) pentru studenţii din sistemul universitar şi cel 

preuniversitar existent 

95.  Modificarea regulamentului privind stagiile de 

lungă durată  

Elaborarea regulamentului privind 

stagiile de lungă durată; 

regulament modificat 

2015 0,0 Ministerul 

Economiei  

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului, 

Consiliul 

Naţional al 

Tineretului din 

Moldova 

96.  Realizarea studiului referitor la experiența 

internațională privind participarea la 

internshipuri a tinerilor din Republica Moldova 

Studiu cu propuneri de politici publice 

elaborat 

2015-2016 30,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Ministerul 

Educaţiei, 

Consiliul 

Naţional al 

Tineretului din 

Moldova, 

instituțiile de 

învățămînt 

 

R3.3.2. Numărul tinerilor din sistemul preuniversitar și universitar care au realizat internshipuri naționale sau internaționale crescut,  pînă la finele anului 2020, cu cel 

puțin 50%, în baza cooperării dintre sistemul educațional, organizațiile de tineret și companii 

 

97.  Mediatizarea on-line a oportunităților de 

internship  

Numărul de pagini web care promovează 

internshipul și numărul de accesări  

2016 40,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Ministerul 

Educaţiei, 

Consiliul 

Naţional al 

Tineretului din 

Moldova 

98.  Stabilirea parteneriatelor dintre universități, 

companii, organizații de tineret în scopul 

organizării de internshipuri 

Numărul parteneriatelor stabilite și 

numărul tinerilor beneficiari ai acestor 

parteneriate 

2015-2020 0,0 Ministerul 

Economiei  

Consiliul 

Naţional al 

Tineretului din 

Moldova 

99.  Oferirea de suport financiar pentru tinerii cu 

oportunități reduse în realizarea internishipurilor 

Numărul tinerilor cu oportunități reduse 

care au beneficiat de suport financiar în 

realizarea internshipului 

2015-2020 700,0 Ministerul 

Economiei,  

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Consiliul 

Naţional al 

Tineretului din 

Moldova 
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Sociale şi 

Familiei  

100.  Desfăşurarea unor campanii de informare privind 

oportunitățile oferite de internship 

Numărul de beneficiari ai campaniei Continuu 200,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Ministerul 

Educaţiei  

R3.3.3. Numărul de beneficiari ai programelor de interniship angajați în cîmpul muncii crescut  cu cel puțin 50% 

101.  Realizarea unui studiu naţional privind  ponderea 

tinerilor angajaţi care anterior au beneficiat de 

internshipuri 

Studiu naţional realizat 2015-2017 20,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

Consiliul 

Naţional al 

Tineretului din 

Moldova 

102.  Elaborarea unui ghid informativ pentru tineri 

vizavi de avantajele experienţei de internship la 

angajarea în cîmpul muncii 

 

Ghid pentru tineri elaborat 2015-2016 50,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

Consiliul 

Naţional al 

Tineretului din 

Moldova 

Prioritatea IV. Consolidarea sectorului de tineret 

Obiectivul general 4. Dezvoltarea infrastructurii sectorului de tineret și a mecanismelor de suport în asigurarea calității lucrului de tineret 

Subprioritatea 4.1. Sectorul asociativ de tineret 

Obiectivul specific 4.1. Fortificarea capacităților, rolului și a percepției publice a sectorului asociativ de tineret pentru a răspunde eficient necesităților tinerilor 

R4.1.1. Pînă la finele anului 2020, viabilitate financiară și durabilitate a activităților de tineret asigurată în cel puţin 50% din organizaţiile de tineret  

 

103.  Dezvoltarea capacităților și serviciilor de auto-

finanțare a organizațiilor de tineret 

Numărul persoanelor instruite și nivelul 

de asigurare a autofinanțării serviciilor 

organizațiilor de tineret 

2015-2020 200,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Organizaţia 

Internaţională 

„FHI360”, 

ONG-urile 

104.  Crearea de parteneriate dintre sectorul public și 

cel asociativ privind contractarea de servicii  

Numărul de parteneriate stabilite cu 

ONG-urile de tineret în baza 

mecanismului de contractare a serviciilor 

2015-2020 0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

ONG-urile 

105.  Asigurarea prin crearea unei rețele de persoane-

resursă în politici de tineret suportului pentru  

Ministerul Tineretului şi Sportului  

Rețea de persoane-resursă în politicile de 

tineret funcționabilă și reprezentantivă în 

profil teritorial și de gen 

2017 50,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Centrul „Pro 

Comunitate” 

106.  Informarea și instruirea ONG-urilor privind 

accesarea fondurilor europene 

Numărul reprezentanților instruiți 2015 2020 50,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

ONG-urile 

R4.1.2. Pînă în anul 2020, încrederea tinerilor în sectorul asociativ de tineret crescută cu cel puţin 15 % 
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107.  Realizarea unui studiu privind gradul de 

încredere a tinerilor în sectorul asociativ și 

statutul tinerilor în cadrul acestuia 

Studiu realizat 2015-2016 40,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

 

 

ONG-urile de 

tineret 

108.  Promovarea experiențelor pozitive din sectorul 

asociativ de tineret 

Instrumente de promovare; numărul de 

experienţe pozitive promovate 

2015-2020 100,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

ONG-urile de 

tineret 

109.  Organizarea anuală a unui tîrg al ONG-urilor de 

tineret la nivel național și local 

Numărul de participanţi şi de beneficiari 

ai tîrgului de ONG-uri pentru tineri 

2015-2020 100,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

 

ONG-urile de 

tineret 

R4.1.3. Pînă la finele anului 2020, cel puţin 50% din numărul organizațiilor de tineret sînt beneficiari ai programelor de dezvoltare instituțională și răspund calitativ la 

necesitățile tinerilor 

110.  Instruirea reprezentanţilor ONG-urilor de tineret 

în domeniul dezvoltării organizaționale   

Numărul de reprezentanţi instruiţi în 

domeniile specifice dezvoltării 

instituționale 

2015-2020 300,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Consiliul 

Naţional al 

Tineretului din 

Moldova 

111.  Program de granturi de susținere a organizațiilor 

de tineret 

Numărul ONG-urilor de tineret care au 

beneficiat de suport din partea statului în 

dezvoltarea instituțională și rata 

bugetului oferit (%) 

2015-2020 20000,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

 

Subprioritatea 4.2. Lucrătorul de tineret 

Obiectiv specific 4.2. Crearea, pînă la sfîrșitul anului 2016, și dezvoltarea, pînă la finele anului 2020, a mecanismului instituțional pentru asigurarea calității și eficienței 

activității lucrătorului de tineret 

R4.2.1. Începînd cu anul 2016, mecanism și structură de certificare a lucrătorului de tineret elaborate și funcționale  

112.  Elaborarea unui set de indicatori ai 

competențelor lucrătorului de tineret 

Indicatori pentru competențele 

lucrătorului de tineret elaborați 

2015 20,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Consiliul 

Naţional al 

Tineretului din 

Moldova, Centrul 

„Pro 

Comunitate” 

113.  Elaborarea setului de documente necesare 

formării profesionale a lucrătorului de tineret 

Set de documente elaborat 2015 150,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Consiliul 

Naţional al 

Tineretului din 

Moldova, Centrul 
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„Pro 

Comunitate” 

114.  Elaborarea unui curriculum de instruire a 

lucrătorului de tineret 

Curriculum elaborat  2015-2016 100,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Consiliul 

Naţional al 

Tineretului din 

Moldova,  

Centrul „Pro 

Comunitate” 

115.  Instituirea programului de instruire în domeniul 

de tineret   

Programul de instruire funcţional și 

numărul de beneficiari ai acestuia 

2016-2020 În limitele 

bugetului 

alocat 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului, 

Ministerul 

Educaţiei  

 

116.  Crearea comisiei de certificare a competențelor 

lucrătorului de tineret 

Comisia de certificare creată 2016 0,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

 

 

R4.2.2. Cel puțin 80% din lucrătorii de tineret formați profesional anual şi dispun de competențe în implementarea politicilor de tineret 

117.  Desfăşurarea forumului național al lucrătorului 

de tineret 

Cel puțin trei forumuri organizate  2015-2020 500,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Centrul „Pro 

Comunitate”, 

Consiliul 

Naţional al 

Tineretului din 

Moldova 

118.  Elaborarea şi implementarea unui program de 

mobilitate a lucrătorului de tineret  

Numărul beneficiarilor programului de 

mobilitate 

2015-2020 250,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

 

119.  Desfăşurarea unor programe de formare continuă 

a lucrătorului de tineret 

Numărul de programe de formare şi 

numărul de beneficiari 

2015-2020 1400,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Fondul 

Naţiunilor Unite 

pentru Copii,  

Fondul 

Naţiunilor Unite 

pentru Populaţie, 

Programul 

Naţiunulior Unite 
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pentru 

Dezvoltare,  

Uniunea 

Europeană 

Subprioritatea 4.3. Cadrul legislativ intersectorial în domeniul tineretului 

Obiectiv specific 4.3. Fortificarea continuă a cadrului național de politici publice, astfel încît acestea să răspundă transversal nevoilor tinerilor 

R4.3.1. Pînă la finele anului 2020, cel puţin 80% din politicile publice sectoriale reflectă necesitățile tinerilor 

 

120.  Elaborarea mecanismului de analiză a politicilor 

publice prin prisma necesităților tinerilor  

Mecanism elaborat şi funcţional 2016 40,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Consiliul 

Naţional al 

Tineretului din 

Moldova 

121.  Analiza cadrului normativ intersectorial și 

elaborarea de recomandări ce vizează tinerii   

Numărul de recomandări anual 

reflectate în politicile publice sectoriale  

2015-2020 0,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Consiliul 

Naţional al 

Tineretului din 

Moldova 

 

R4.3.2. Pînă la finele anului 2020, mecanism de monitorizare ce vizează nivelul de implementare a activităţilor pentru tineri prin intermediul politicilor publice sectoriale 

viabil creat 

122.  Includerea componentei de tineret în toate 

politicile publice intersectoriale 

 

Raport anual de evaluare a nivelului de 

reflectare a nevoilor tinerilor în 

politicile publice elaborat 

2015-2020 0,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Autorităţile 

administraţiei 

publice centrale 

123.  Traininguri de instruire a angajaților Ministerului 

Tineretului şi Sportului  privind analiza 

politicilor intersectoriale prin prisma 

necesităților tinerilor 

Numărul angajaților din Ministerul 

Tineretului şi Sportului instruiți în 

analiza transversală a politicilor publice 

prin prisma necesităților tinerilor 

2015-2020 300,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Partenerii locali 

și străini 

R4.3.3. Cooperare interinstituțională  eficientă și continuă în domeniul tineretului asigurată 

124.  Asigurarea participării tinerilor/organizațiilor  de 

tineret în elaborarea politicilor publice 

intersectoriale 

Numărul tinerilor/organizațiilor de 

tineret implicate în elaborarea 

politicilor publice intersectoriale; 

numărul de documente publice 

elaborate participativ 

2015-2020 0,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

ONG-urile de 

tineret 

R4.3.4. Pînă la finele anului 2015, mecanism practic de colectare a datelor statistice dezagregate privind sectorul de tineret instituit  

125.  Elaborarea conceptului privind mecanismul de 

colectare a datelor şi punerea în practică a 

acestuia 

Un mecanism de colectare a datelor 

statistice instituit şi funcţional 

2015-2016 20,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului,  
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Biroul 

Naţional de 

Statistică   

Subprioritatea 4.4. Educația nonformală 

Obiectiv specific 4.4. Extinderea, pînă în anul 2020, a serviciilor de educație nonformală, astfel încît cel puţin 80% din tineri, inclusiv cu oportunități reduse, să poată 

participa la acestea 

 

R4.4.1. Pînă la finele anului 2016, sistem robust de recunoaștere a competențelor obținute în procesul educației nonformale aprobat și aplicat  
126.  Adoptarea mecanismului de recunoaștere a 

competențelor obținute prin intermediul 

sistemului nonformal de educație 

Mecanism funcţional de recunoaștere a 

competențelor în sistemul nonformal de 

educație  

2017 250,0 Ministerul 

Educaţiei  

Consiliul 

Naţional al 

Tineretului din 

Moldova 

127.  Promovarea activităților de educație nonformală, 

inclusiv pentru tinerii cu oportunități reduse 

Numărul de beneficiari ai activităților 

de educație nonformală, inclusiv tineri 

din grupurile cu oportunităţi reduse 

2015-2020 800,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

 

128.  Inițierea laboratorului educaţiei nonformale 

privind metodele inovative aplicate în educația 

nonformală 

Numărul participanților instruiți anual 

în cadrul laboratorului educației 

nonformale 

2015-2020 600,0 Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului  

Consiliul 

Naţional al 

Tineretului din 

Moldova  

 

Buget total: 53 505,0  mii lei 

Buget anual: 8 917,5 mii lei 

 


