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Document în lucru 

 

Anexa 1 

 

PLANUL DE ACŢIUNI  

al Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret pentru anii 2014-2020 

Perioada: 2014 – 2020   
Bugetul total: 

 

Instituţia responsabilă: Ministerul Tineretului şi Sportului 

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor aşteptate: 

 

Prioritatea I: Participarea tinerilor 
Obiectiv general 1: Creșterea nivelului de implicare a tinerilor în procesul de consolidare a democrației participative. 

Sub-prioritatea 1.1: Cadrul legal de participare a tinerilor la procesul de luare a deciziilor. 

Obiectiv specific 1.1: Perfecționarea cadrului legal până la finele anului 2017, pentru asigurarea participării tinerilor, inclusiv a celor cu oportunități reduse, în toate procesele decizionale. 

R1.1.1: Cadrul legislativ şi normativ conține prevederi ce permite şi stimulează participarea activă și în mod egal a tuturor tinerilor în procesul decizional. 

Nr.  Acţiuni Indicatori de realizare  Perioada Buget  
(mii lei) 

Responsa
bil 

Parteneri
1
 

1.  Adoptarea proiectului de lege cu privire la tineret Legea cu privire la tineret adoptată și funcțională 2014 0,0 MTS CNTM 

2.  Modificarea Legii cu privire la descentralizarea administrativă, 
pentru includerea activităților / serviciilor de tineret ca domeniu 
propriu de activitate a APL de nivelul II  

APL de nivelul II au inclus activitățile / serviciile de 
tineret ca domeniu propriu de activitate, în baza Legii 
cu privire la descentralizarea administrativă 

2014-
2015 

0,0 MTS Cancelaria 
de Stat, 
CALM 

3.  Elaborarea și adoptarea regulamentului cadru a structurilor de co-
management 

Regulamentul-cadru al structurilor de co-management 
adoptat 

2015 0,0 MTS CNTM 

4.  Elaborarea și actualizarea strategiilor raionale de tineret în baza 
Strategiei Naționale de dezvoltare a Sectorului de Tineret 2014 - 
2020 

Toate UTA dispun de Strategii locale de Tineret  2015 – 
2020  

1050,0 MTS Societatea 
civilă 

                                                           
1
 Orice instituție, organizație a societății civile, donator poate să se implice la implementarea prezentului Plan de Acțiuni.  
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5.  Revizuirea regulamentului Comisiei guvernamentale pentru 
politici de tineret 

Regulamentul Comisiei revizuit, astfel încât să fie 
asigurată funcționarea acesteia  

2015 0,0 MTS Cancelaria 
de Stat 

6.  Perfecționarea continuă a Cadrului Normativ din domeniul de 
tineret 

Nr de documente aprobate și /sau revizuite continuu    

R1.1.2: 100% APL de nivelul II implică tinerii în procesul decizional până la sfârșitul anului 2018, având la bază structuri consultative de tineret. 

7.  Studii privind implicarea tinerilor în procesul de luare a deciziilor Studiu realizat Cel puțin 

odată la 

doi ani 

500,00 MTS Mediul 
academic, 

Organizaţii 
de tineret 

8.  Crearea structurilor de co-management la nivel raional în minim 
50% din APL de nivelul II 

Structuri de co-management create și funcționabile la 
nivel raional 

2014 – 
2020  

425,0 MTS  

9.   Elaborare regulamentului –cadru de oferire  granturi mici la nivel 
raional 

Regulament-cadru elaborat 
Nr. raioanelor care oferă granturi   
Nr.inițiativelor susținute prin intermediul granturilor 

2014 – 
2020  

 MTS  

10.  Diversificarea formelor de participare online ale tinerilor prin 
intermediul forumurilor, platformelor, etc. 

Nr. aplicații electronice lansate și nr. de beneficiari care 
o utilizează.  

2015 50,0 MTS Centrul de 
Guvernare 
Electronică 
(CGE) 

R1.1.3: 30%  de APL de nivelul I asigură implicarea tineriilor în procesul de luare a deciziilor la nivel local. 

11.  Training-uri de instruire pentru  APL privind mecanismele de 
implicare a tinerilor în procesul de luare a deciziilor 

Nr. lucrătorilor din APL instruiți  

Nr. tineri implicați în procesul de luare a deciziilor 

70% din UTA dispun de cel puțin de o structură de 
implicare a tinerilor în procesul de luare a deciziilor 

2014 – 
2016 

1000,0 MTS  

12.  Monitorizarea bugetelor la nivel local de către tineri, prin crearea 
unui mediu propice de participare. 

Rapoartele de monitorizare a bugetelor 2014 - 
2020 

 MTS CNTM 

R1.1.4: APC consultă sistematic tinerii privind politicile publice ce-i vizează. 

13.  Ședințe ale Comisiei guvernamentale pentru politici de tineret Cel puțin 3 ședințe anuale desfășurate 

Numărul de inițiative ale reprezentanților societății 
civile aprobate 

2014 - 
2020 

0,0 MTS Cancelaria 
de Stat  
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14.  Campanii de informare cu privire la necesitatea participării 
tinerilor în procesul de luare a deciziilor 

Instrumentele de informare; numărul şi tipul 
beneficiarilor campaniei. 

2014 - 
2016 

 

 

MTS  

Sub-prioritatea 1.2: Activismul civic al tinerilor 

Obiectiv specific 1.2: Creșterea nivelului de activism civic al tinerilor din Republica Moldova, inclusiv în rândul tinerilor cu oportunități reduse.   

R1.2.1: Cel puțin 30% de tineri asociați și activ implicați în structuri formale și neformale.   

15.  Studii privind gradul de activism civic în rândul tinerilor Studiu cantitativ de măsurare a gradului de activism 
civic al tinerilor 

2015 20,0 MTS Mediul 
academic 

16.  Campanii de comunicare și promovare a practicilor pozitive de 
activism civic al tinerilor 

Nr campaniilor de comunicare 2016 - 
2018 

 MTS  

17.  Training-uri de formare a tinerilor lideri Numărul de training-uri; numărul de beneficiari continuu  MTS  

18.  Susținerea inițiativelor tinerilor la nivel de comunitate  Numărul de acțiuni comunitare desfășurate 2015 - 
2020 

 MTS  

R1.2.2: Cel puțin 60% de tineri din populația activă participă la vot şi se implică direct în acest proces. 

19.  Campanie de comunicare privind importanța participării tinerilor 
la vot 

% tinerilor care au exercitat dreptul la vot 2016 - 
2017 

90,0 MTS CEC  

20.  Studiu referitor la acordarea dreptului de vot de la 16 ani  Studiu calitativ cu concluzii şi recomandări. 2015 200,0 MTS Mediul 
academic 

R1.2.3: Activitatea de voluntariat consolidată prin infrastructură dezvoltată, accesibilă tuturor tinerilor şi funcțională, recunoscută la nivel formal şi practic. 

21.  Crearea structurii de acreditare a instituțiilor-gazdă a activității de 
voluntariat 

Instituție de acreditare a instituțiilor-gazdă creată și 
funcțională 

2015  MTS  

22.  Campaniei de informare despre  importanța  voluntariatului și 
mobilizarea voluntarilor 

Nr campaniilor desfășurate 
Nr de voluntari implicați în acțiuni comunitare 

2014 - 
2020 

 MTS  

23.  Desfășurarea anuală a Săptămânii Naționale a Voluntariatului Nr. de activități desfășurate anual în cadrul SNV 2014 - 
2020 

100,0 
anual 

MTS  
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24.  Organizarea anuală a festivalului voluntarilor Nr. org-lor, tinerilor participanți la concurs 
Nr. premianților 

2014 -
2020 

 MTS  

25.  Organizarea periodică a conferinței naționale a voluntarilor,  Calitatea şi numărul de propuneri de politici în 
domeniul voluntariat recomandate 

2015-
2020 

 MTS  

26.  Instruiria continuă a coordonatorilor de voluntari Nr. coordonatorilor de voluntari instruiți în raport cu 
nr. instituțiilor gazdă acreditate 
 

2015 - 
2020 

 MTS  

27.  Susținerea și promovarea acțiunilor de voluntariat la nivel local și 

național 

 
Gradul de implicare a tinerilor și organizațiilor de 

tineret implicate în activități de voluntariat 

2014-

2015 

 MTS Coalitia 
voluntariat 

R.1.2.4: Sporirea gradului de participare a tinerilor, organizaţiilor de tineret, grupurilor de iniţiativă și a lucrătorilor de tineret la realizarea politicilor de tineret  

30 Organizarea și desfășurarea Programului de Granturi, dedicat 

dezvoltării sectorului neguvernamental de tineret 

Nr. de proiecte susținute 2014-

2020 

 MTS  

31 Organizarea și susținerea acțiunilor pentru tineret în cadrul 

proiectului Capitala Tineretului  

Nr. de acțiuni realizate anual 2014-

2020 

 MTS APL 

 

32 Acordarea Premiului pentru tineret în domeniile cultural-artistic, 

tehnico-științific și civic 

Nr, tinerilor premiați 2014- 

2020 

 MTS  

 Organizarea acțiunilor dedicate Zilei Naționale a Tineretului și Zilei 

Internaționale a Studentului 

Nr, de activități realizate 2014-

2020 

 MTS 

ME 

 

Sub-prioritatea 1.3: Consiliile Locale de Tineret (CLT) 

Obiectiv specific 1.3: Consolidarea CLT sporind cu 30% numărul tinerilor implicați, având o reprezentare teritorială de cel puțin 80% în fiecare UTA până în anul 2020. 

R1.3.1: CLT activează în baza unui mecanism de reglementare și bună guvernare, având la bază un parteneriat consolidat cu APL. 

28.  Adoptarea Regulamentului-cadru al CLT Regulamentul-cadru adoptat 2014 - 
2015 

 MTS  

29.  Instruiri pentru APL si rolul lor in functionarea CLT Numărul de instruiri, numărul de CLT funcționale. 2015 - 
2018 

600,0 MTS  
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30.  Includerea în Fișa de post a specialistului de tineret / APL a 
responsabilității de susținere și dezvoltare a CLT 

Fişa de post a specialistului de tineret modificată 2014 - 
2015 

0,0 MTS APL 

R1.3.2: Până la finele anului 2016  activează rețele raionale ale CLT în toate regiunile RM. 

31.  Instruiri privind crearea şi funcționarea unui CLT Nr. instruiri și beneficiari. Nr. de acțiuni întreprinse în 
urma instruirilor. 

continuu  600,0 MTS  

32.  Crearea Rețelelor raionale a CLT în toate regiunile țării Rețele raioanele ale CLT create în toate regiunile țări 2015 300,0 MTS  

33.  Ședințe ale rețelelor raionale ale CLT Minim 6 ședințe pe an ale rețelei raionale ale CLT 2015 – 
2020  

0,0 MTS  

R1.3.3: CLT sunt reprezentate de o rețea națională consolidată până la finele anului 2018. 

34.  Crearea Rețelei Naționale a CLT Rețeaua națională creată și funcțională 2015 100,0 MTS  

35.  Ședințe ale rețelei naționale ale CLT 2 ședințe anuale realizate 2015 – 
2020  

420,0 MTS  

36.  Suport tehnic pentru crearea paginii web a rețelei naționle CLT Pagina web a rețelei naționale CLT creată 2015 30,0 MTS  

37.  Forumuri anuale ale rețelei CLT 1 forum anual organizat, în fiecare an. 2015 – 
2020  

700,0 MTS  

38.  Schimburi de experiențe între CLT Nr. schimburilor realizate între CLT  2015 – 
2020  

 Rețeaua 

Națională 

a CLT 

 

R1.3.4: CLT dispun de instrumente de asigurare a durabilității financiare, inclusiv din partea statului. 

39.  Susținerea CLT-urilor prin programe de granturi Nr de finanțări oferite CLT-urilor 2015 – 
2020  

1.000,0 MTS  

40.  Instruiri pentru CLT privind asigurarea durabilității financiare Nr beneficiari, nr instruiri 2015 – 
2020  

200,0 MTS  

R1.3.5: Cel puțin 40% de tineri cu vârsta de 13-18 ani, inclusiv cei cu oportunități reduse, sunt implicați în activitatea CLT. 

41.  Asigurarea participării tinerilor cu oportunități reduse la toate 
activitățile CLT-urilor 

Nr de tineri din grupurile cu oportunități reduse 
implicați, nr de activități realizate cu aimplicarea 
acestora 

2014 - 
2020 

0,0 

 

MTS  
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42.  Instruirea persoanelor resurse din CLT privind participarea 
incluzivă a tinerilor cu oportunități reduse 

Numărul de instruiri; numărul de beneficiari ai 
instruirilor. 

continuu 200,0 MTS  

Sub-prioritatea 1.4: Mobilitatea tinerilor 

Obiectiv specific 1.4: Creșterea nivelului de mobilitate a tinerilor, inclusiv a celor cu oportunități reduse, la nivel național cu cel puțin 20% până în 2020 și internațional cu cel puțin 15% până 
în 2020, inclusiv a celor cu oportunități reduse.   
R1.4.1: Cel puțin 35% de tineri, inclusiv cei cu oportunități reduse, au beneficiat de programe de mobilitate la nivel național, european şi internațional. 

43.  
 

Promovarea programului ERASMUS Plus şi alte programe 

internaționale 

Nr. beneficiari ai Programului Erasmus Plus şi alte 

programe internaționale  

2014 - 

2020 

50,0 MTS SALTO 

44.  Elaborarea unui ghid al programelor de mobilitate Ghid de mobilitate elaborat 2015 20,0 MTS  

45.  Susținerea schimburilor de experiențe între membrii CLT  Nr de beneficiari, nr de schimburi de experiențe  2015 - 
2020 

 MTS  

R1.4.2: Cel puțin 30% de beneficiari ai programelor de mobilitate au abilități și cunoștințe competitive pieții muncii. 

46.  Studiu privind rolul mobilității în sporirea competitivității tinerilor 
pe piața muncii 

Studiu realizat 2014 - 
2015 

40,0 MTS  

47.  Susținerea evenimentelor de promovare a mobilității tinerilor Nr de evenimente  2015 - 
2020 

200,0 MTS  

 

    

    

R1.4.3: Cel puțin 50% din tinerii plecați peste hotare la studii sau muncă sunt informați despre programele de mobilitate existente la nivel național şi internațional şi cel puțin 

20% devin beneficiari ai acestor programe. 

48.  Elaborarea şi desiminarea trimestrială a buletinelor 

informative pentru tinerii plecați peste hotare  

Nr de buletine elaborate şi desiminate 

Nr de tineri plecați peste hotare, beneficiari ai 
programelor de mobilitate 

2014-
2020 

 Biroul 

pentru 

Relații cu 

Diaspora 

 

Sub-prioritatea 1.5: Informarea tinerilor 
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Obiectiv specific 1.5: Diversificarea metodelor de acces la informație ale tinerilor cu asigurarea securității în mediul on-line al acestora. 

R1.5.1: Până la finele 2020, cel puțin 80% de tineri au acces la informație corectă și sigură.    

48.49.  Acces după orele de studiu la sălile de calculatoare și internet a 
tinerilor din grupurile cu oportunități reduse 

Nr. instituțiilor de învățământ care asigură accesul 
tinerilor, inclusiv a celor cu oportunități reduse la sălile 
de calculatoare din instituția de învățământ 

2014 - 
2020 

 Ministerul 

Educației 

 

49.50.  Instruiri de creare și gestionare a blog-urilor Nr. tinerilor care și-au creat un blog ca rezultat al 
participării la instruiri 

2015 - 
2020 

50,0 ONG MediaPoint 

50.51.  Susținerea măsurilor de fortificare a unei rețele naționale a presei 
tinerilor 

Vizibilitatea şi eficiența rețelei naționale a presei 
tinerilor. 

2015 200,0 MTS CTJM 

51.52.  Susținerea creării paginilor web pentru tineri Pagine web pentru tineri funcționale şi accesibile  2015 200,0 MTS  

R1.5.2: Până la finele 2018, cel puțin 50% de tineri sunt conștienți de riscurile mediului on-line. 

52.53.  Campanie de informare privind riscurile mediului on-line a 
tinerilor – securitatea cibernetică 

Campanie de informare realizată; instrumentele de 
informare; numărul şi tipurile beneficiarilor 

2015-
2018 

100,0 MTS Centrul de 
Telecomuni

cații 
Speciale 

(CTS) 

53.54.  Includerea unei sesiuni de informare despre securitatea 
cibernetică în cadrul cursului de informatică din şcoli, licee, 
universități etc. 

Cursul de informatică din instituțiile educative conțin 
sesiunea de informare despre securitatea cibernetică 

2015 - 
2020 

50,0 ME MTS 

 Elaborarea unui ghid privind criteriile de selectare a informației 

online sigure de către tineri. 

Ghid elaborat și accesibil online  2015 15,0 MTS CTS, CGE 

R1.5.3: Până la finele 2017, cadrul legal funcțional ce asigură protecția și securitatea pe internet a tinerilor și adolescenților. 

54.55.  Revederea cadrului legal național ce asigură securitatea 
cibernetică, prin prisma necesităților informaționale ale tinerilor 

Cadrul legal revazut şi ajustat conform necesităților 
informaționale ale tinerilor 

2015 - 
2017 

0,0 MTS CTS, CGE 

Prioritatea II: Serviciile pentru tineri 
Obiectiv general 2: Contribuirea la formarea cunoștințelor, abilităților, deprinderilor, atitudinilor și comportamentelor necesare pentru integrarea cât mai reușită a tinerilor în societate, 

inclusiv a celor din grupul cu oportunități reduse. 

Sub-prioritatea 2.1: Prestatorii de servicii prietenoase tinerilor 

Obiectiv specific 2.1: Asigurarea calității și eficienței serviciilor de tineret, oferite de către prestatorii de servicii, astfel încât, până la finele anului 2020, nivelul de corespundere a acestora, 
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conform necesităților și gradului de satisfacție, să fie accesibile la cel puțin 90% din numărul de tineri, care au solicitat și au beneficiat de aceste servicii. 

R2.1.1: Până la finele anului 2015 MTS are un mecanism funcțional de asigurarea calități şi eficienței  serviciilor prestate tinerilor. 

55.56.  

Constituirea Agenției de Acreditare și Asigurare a Calității 
Serviciilor pentru Tineri 

Agenția creată şi funcțională; Regulament de 
funcționare elaborat și aprobat;  

2015 1000,0 MTS 

UNICEF, 
UNFPA, 
UNDP,  

UE, APL I-II 
RN PSPT, 

CNTM 

56.57.  

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 MTS 

UNICEF 
UNFPA 
UNDP  

UE, APL I-II 
RN PSPT, 

CNTM 

R2.1.2: Până la finele anului 2015, este asigurat mediul legal şi metodologic la asigurarea calității serviciilor prestate tinerilor de către prestatorii de servicii. 

57.58.  Elaborarea şi aprobarea Regulamentului-cadru a prestatorului de 
servicii prietenoase tinerilor  

 

Regulament-cadru de activitate al prestatorilor de 
servicii pentru tineri elaborat şi aprobat 

 
2015 50,0 MTS 

RN PSPT 
CRT DACIA, 

CNTM, 

58.59.  Elaborarea şi aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 
serviciile prietenoase de tineret 

 

Standardele minime de calitate pentru serviciile 
prietenoase de tineret 2014 100,0 MTS 

RN PSPT 
CRT DACIA, 

CNTM, 

59.60.  Ajustarea cadrului normativ la noile prevederi privind 
funcționarea prestatorilor de servicii pentru tineret Cadru normativ ajustat 2015 0,0 MTS  

R2.1.3: Începând cu anul 2014, sunt create condiții pentru autodezvoltare a prestatorilor de servicii pentru tineri. 

60.61.  
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;  Şedințe consultative 
trimestriale; Nr de documente de politici publice 
consultate 

pe 
parcursul 
impleme

ntării 

30,0 MTS 
APL I-II 

RN PSPT 
CRT DACIA 

61.62.  Desfăşurarea forumurilor anuale ale prestatorilor de servicii 

prietenoase tinerilor 

Nr. de forumuri anuale desfăşurate;  Rezoluții anuale 
aprobate pe marginea politicilor publice ce vizează 
tinerii 

2015-
2020 600,0 

AAACST 
MTS 

RN PSPT 
CRT DACIA 

62.63.  Elaborarea suportului metodologic, necesar  prestatorilor de Suportul metodologic 2015 400,0 AAACST UNICEF 
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servicii la asigurarea standardelor minime de calitate UNFPA 
UNDP  

RN PSPT 
CRT DACIA 

63.64.  
Facilitarea schimburilor de experiențe în cadrul RN PSPT şi la nivel 
internațional 

Nr de schimburi de experiențe naționale şi 
internaționale; Nr de beneficiari 

2014 - 
2020 

200,0 MTS 
UNICEF 
UNFPA 
UNDP  

R2.1.4: Începând cu anul 2015, serviciile prietenoase tinerilor sunt consolidate şi extinse. 

64.65.  
Acreditarea prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor  

Nr. de prestatori şi servicii prietenoase tinerilor 
acreditate în fiecare an 

2015 - 
2020 

120,0 AAACST APL I-II 

65.66.  
Elaborarea şi aplicarea unui mecanism unic național, de 

monitorizare și evaluare a calității serviciilor prietenoase tinerilor. Sistemul unic de M&E existent şi funcțional 2016 1 000,0 AAACST 

UNICEF 
UNFPA 
UNDP  
APL I-II 

66.67.  
Extinderea serviciilor prietenoase tinerilor în toate centrele 
raionale  

Nr de prestatori de servicii prietenoase tinerilor la nivel 
național, raional, şi local acreditați; minim 60% din 
localități UTA sunt acoperite cu servicii prietenoase 
tinerilor acreditate 

2016-
2020 

Surse 
externe 

MTS 
APL I-II 

UNICEF 
UNFPA 
UNDP  

 

Sub-prioritatea 2.2: Servicii prietenoase tinerelir din anafara instituţiilor(outreach) 

Obiectiv specific 2.2: Dezvoltarea serviciilor prietenoase de tineret în afara instituțiilor, astfel încât, până la finele anului 2020, prestatorii de servicii pentru tineret, să ofere acest tip de 
servicii în proporție de cel puțin 45% din oferta totală de servicii, care vor cuprinde tinerii din localități dezavantajate economic şi tineri cu oportunități reduse. 

R2.2.1: Începând cu anul 2015, sunt create oportunități de inițiere şi prestare a serviciilor out-reach tinerilor, inclusiv ce ține de cadrul legal 

67.68.  

Realizarea unui studiu la nivel național privind necesitățile 
specifice ale serviciilor outreach şi cartografierea lor 

Studiu elaborat; document de cartografiere a serviciilor 
de outreach 

2015- 
2016 

50,0 
MTS 

APL I-II 
AAACST 

UNICEF 
UNFPA 

RN PSPT 
CRT DACIA 

Mediul 
academic 

68.69.  Elaborarea suportului metodologic  necesar  pentru prestarea 

serviciilor outreach  

 

Suportul metodologic 
2016-
2017 

50,0 AAACST 

RN PSPT 
CRT DACIA 

Mediul 
academic 

69.70.  Organizații de tineret și Centre de Resurse pentru Tineri 
sprijinite/ghidate în organizarea activităților de educație 
interculturală 

Nr. de organizații și Centre de Tineret susținute  

ghidate în desfășurarea activităților de educație 

interculturală 

2014 - 
2020 

150,0 MTS CNTM 
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R2.2.2: Până la finele anului 2015, 30% din prestatorii de servicii, prestează tinerilor servicii outreach acreditate la standardele minime de calitate 

70.71.  Implementarea unui program de pregătire a prestatorilor la 

inițierea servicii outreach 

Nr de prestatori pregătiți; % de prestatori care 

prestează tinerilor servicii out-reach acreditate la 

standardele minime de calitate 

2018 - 
2020 

300,0 AAACST 
RN PSPT 

CRT DACIA 

71.72.  Elaborarea şi aprobarea standardelor minime de calitate pentru 
serviciul outreach 
 

Standardele minime de calitate 
2016-
2017 

75,0 AAACST 
RN PSPT 

CRT DACIA 

Sub-prioritatea 2.3: Servicii de promovare a modului sănătos de viaţă 

Obiectiv specific 2.3: Intensificarea măsurilor de promovare a modului sănătos de viață în rândul tinerilor, astfel încât, spre finele anului 2020, cel puțin 80% din numărul total de tineri să 
beneficieze de acest suport. 

R2.3.1: Începând cu anul 2015, sunt intensificate măsurile de promovare a modului sănătos de viață în rândul tinerilor. 

72.73.  

Extinderea Rețelei de voluntari ca educatori de la egal la egal Rețeaua Educatorilor de la Egal la Egal acoperă 80% 
toate oraşele din țară  

2014 - 
2020 

100,0 MTS 

UNICEF 
UNFPA 

ONG 
RN PSPT 

73.74.  
Editatarea de ghiduri informative cu scop de promovare a 

modului sănătos de viață în rândul tinerilor Nr de ghiduri editate şi distribuite 
2015 - 
2020 

100,0 MTS 

UNICEF 
UNFPA 
ONG 

RN PSPT 

74.75.  Asigurarea  campus-urilor studențeşti cu puncte de distribuire de 
materiale informative în domeniul sănătății tinerilor, și 
prezervative 

Nr de puncte de distribuire şi nivelul de accesare al 
acestora 

2017 - 
2020 

300,0 MTS 
UNICEF 
UNFPA 

ONG 

75.76.  Campanii și activități de informare cu privire la modul sănătos de 
viață al tinerilor Nr. tinerilor care au beneficiat direct de activități 

2014 – 
2020  

140,0 MTS 
UNFPA, 
UNICEF, 

OMS 

76.77.  Crearea dialogului cu Ministerele de resort și societatea civilă 
pentru introducerea curriculumului obligatoriu în  educația pentru 
modul sănătos de viață  

Curriculum obligatorie în educația pentru modul 
sănătos de viață 

    

R2.3.2: Începând cu anul 2015, sunt create condiții optime pentru organizațiile de tineret la monitorizarea politicilor de sănătate pentru tineri.  

77.78.  
Realizarea de studii anuale referitor la nivelul de acces și calitate a 

serviciilor medicale oferite tinerilor Studiile anuale referitor la calitatea serviciilor medicale  
2015 - 
2020 

1 00,0 MTS 

UNICEF 
UNFPA 

RN PSPT 
ONG 

Mediul 
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academic 

78.79.  Capacitarea organizațiilor de tineret în advocacy și monitorizare a 

politicilor de sănătate pentru tineri   
Numărul organizațiilor care au beneficiat de 
consolidarea capacităților   

    

Prioritatea III: Oportunităţi economice pentru tineri 
Obiectiv general 3: Dezvoltarea oportunităţilor antreprenoriale și de angajare în rândul tinerilor, în special a celor cu oportunităţi reduse. 

Sub-prioritatea 3.1: Abilitarea economică și antreprenoriatul în rândul tinerilor 

Obiectiv specific 3.1: Sporirea cu cel puțin 30% a tinerilor abilitați economic, în special a celor din mediul rural şi din grupurile cu oportunități reduse. 
R3.1.1: Până la finele anului 2017, cadrul legal stimulează antreprenoriatul în rândul tinerilor inclusiv a celor din mediul rural  şi din grupurile cu oportunități reduse. 

79.80.  Ajustarea cadrului legal fiscal, astfel să permită o perioadă de 
grațiere (start-up) la partea de impozite pentru tinerii 
antreprenori.  

Cadrul legal modificat 2016 50,0 Mec 

MF 

MTS 

Asociația 
de Bussines 
a Tinerilor 
Ecoinomiști 

R3.1.2: Ponderea tinerilor în rândul antreprenorilor crescută cu 10 p.p. până în 2020.   

80.81.  Informarea tinerilor privind oportunitățile de antreprenoriat 
existente  

Nr. de tineri informați 2014 – 
2020  

50,0 MTS ODIMM 

81.82.  Desfăşurarea anuală a forumului național al tinerilor antreprenori Nr. tinerilor antreprenori participanți la Forumul 
național și nivelul preluării de către instituțiile publice a 
recomandărilor oferite 

2015 – 
2020  

50,0 MTS JCI 

82.83.  Organizarea de programe de mentorat pentru noii tineri 
antreprenori 

Nr. tinerilor antreprenori beneficiar de programe de 
mentorat 

2016 – 
2020  

100,0 ME 

MTS 

JCI 

83.84.  Promovarea și informarea tinerilor privind incubatoarelor de 
afacere 

Nr. activităților de informare şi nr de beneficiari 2014 – 

2020 

50,0 MTS ODIMM 

84.85.  Organizarea de conferințe, instruiri, școli de vară pentru tineri în 

scopul dezvoltării abilităților antreprenoriale 

Nr. de tineri beneficiari ai serviciilor de informare 2014-

2020  

100,0 MTS  

85.86.  Crearea unei platforme electronice de invatare în domeniul 
antreprenorial  

Plaftormă electronică funcționabilă 2016 100,0 MTS JCI 

86.87.  Crearea unui fond de investitii pentru tinerii antreprenori Nr. de investiții și mărimea acestora realizate anual 2015 1000,0 MTS ODIMM 
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87.88.  Crearea clusterilor de afaceri pentru tineri Nr de clustere de afaceri create şi funcționale 2015 - 
2016 

50,0 MTS JCI 

R3.1.3: Cel puțin 300 afaceri durabile implementate anual prin intermediul programelor de abilitare economică. 

88.89.  Stimularea programelor de cooperare transfrontalieră pentru 
tineri 

Nr. tinerilor beneficiari de programe de cooperare 
transfrontaliere 

2014 – 
2020  

10,0 MTS ODIMM 

Sub-prioritatea 3.2: Oportunități de angajare 

Obiectiv specific 3.2: Creșterea ratei de ocupare pe piața muncii a tinerilor de 15-29  ani de la 28% în 2013 la 35% în 2020  

 

R3.2.1: Rata șomajului scăzut de la 12,1% în 2013 la 8% în 2020 pentru categoria de vârstă 15–24 ani și de la 8,7% în 2013 la 5% în 2020 pentru categoria de vârstă 15—29 ani. 

 

89.90.  Desfăşurarea de cursuri de scurtă durată privind re-orientarea 
profesională 

Nr. beneficiarilor de re-orientare profesională 2014 – 
2020  

50,0 ANOFM 

ME 

ONG 

MMPSF 

90.91.  Oferirea de cursuri de consiliere profesională în cadrul CRT și școli Nr. beneficiarilor de consiliere profesională din cadrul 
CRT și școli 

2014 – 
2020 

500,0 ME, 

MTS 

CRT 

91.92.  Organizarea Tîrgului locurilor de muncă pentru tineret Nr. de tineri angajați 2014-

2020 

50,0 MTS 

MMPSF 

ME 

ANOFM 

 

R3.2.2: Diminuarea ponderii tinerilor (15-29 ani) care au părăsit locul de muncă de la 25% în 2012 la 15% în 2020  

ani. 

92.93.  Adoptarea politicilor de stimulare a angajării tinerilor absolvenți 
în câmpul muncii 

Nr. politicilor adoptate de stimulare a angajării tinerilor 
absolvenți 

2014 – 
2020 

50,0 MMPSF 

MTS 

 

ANOFM 

93.94.  Elaborarea mecanismului de monitorizare a traseismului Mecanism elaborat şi eficient utilizat de monitorizare 2015 - 100,0 MMPSF ANOFM 
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profesional al tinerilor  al traseismului profesional al tinerilor  2020 MTS 

Sub-prioritatea 3.3: Internship-uri (stagii) 

Obiectiv specific 3.3: Creșterea numărului de beneficiari ai programelor de internship de lungă durată din sistemul preuniversitar și universitar, sporind gradului de orientare profesională și 
dezvoltarea competențelor acestora în raport cu necesitățile pieții muncii. 

R3.3.1: Până la finele anului 2015 există un mecanism calitativ de realizare a internship-urilor de lungă durată (6-9 luni) pentru studenții din sistemul universitar și cel preuniversitar existent. 

94.95.  Modificarea regulamentului privind stagiile de lungă durată  Regulament modificat 2015 0,0 ME MTS, CNTM 

95.96.  Studiu referitor la experiența internațională privind participarea la 
internship-urilor a tinerilor din RM 

Studiu elaborat cu propuneri de politici publice 
recomandate  

2014 - 
2015 

20,0 MTS ME, CNTM 

Mediul 

academic 

R3.3.2: Numărul ridicat al tinerilor din sistemul preuniversitar și universitar cu cel puțin 50% care au realizat internship național sau internațional până la finele anului 2020, în baza cooperării 
dintre sistemul educațional, organizațiile de tineret și companii. 

96.97.  Mediatizarea oportunităților de inrnship în mediul online Numărul de pagini web care promovează internshipul 
și numărul e accesări  

2016 40,0 MTS ME, CNTM 

97.98.  Stabilirea de parteneriate dintre universități, companii, organizații 
de tineret, în scopul organizării de internship-uri 

Nr. parteneriatelor stabilite și nr. tinerilor beneficiari ai 
acestor parteneriate 

2015 – 
2020  

0,0  ME, CNTM 

98.99.  Oferirea de suport financiar pentru tinerii cu oportunități reduse 
în realizarea interniship-urilor 

Nr. tinerilor cu oportunități reduse care au beneficiat 
de suport financiar în realizarea internship-ului 

2015 – 
2020  

700,0 ME ME, CNTM 

99.100.  Desfăşurarea unor campanii de informare privind oportunitățile 
oferite de internship 

Nr de beneficiari ai campaniei continuu 200,0 MTS ME 

R3.3.3: Numărul ridicat, cu cel puțin 50%, de beneficiari ai programelor de interniship angajați în câmpul muncii. 

100.101.  Realizarea unui studiu național privind % de tineri angajați care 
anterior au beneficiat de internship-uri 

Studiu național realizat 2014-
2016 

20,0 MTS CNTM 

101.102.  Elaborarea unui ghid informativ pentru tineri vizavi de avantajele 
experienței de internship la angajarea în câmpul muncii 

Ghid pentru tineri elaborat 2015-
2016 

50,0 MTS CNTM 

Prioritatea IV: Consolidarea sectorului de Tineret 
Obiectiv general 4: Dezvoltarea infrastructurii sectorului de tineret și a mecanismelor de suport în asigurarea calității lucrului de tineret. 

Sub-prioritatea 4.1: Sectorul asociativ de tineret 

Obiectiv specific 4.1: Fortificarea capacităților, rolului și percepției publice a sectorului asociativ de tineret care să răspundă eficient necesităților tinerilor. 

R4.1.1: Până la finele anului 2020, cel puțin 50% de organizații de tineret au asigurată viabilitatea financiară și durabilitatea activităților de tineret. 



14 
 

102.103.  Dezvoltarea capacităților și serviciilor de auto-finanțare a 
organizațiilor de tineret 

Nr. persoanelor instruite și nivelul de asigurare a auto-
finanțării serviciilor organizațiilor de tineret 

2014 – 
2020  

200,0 Organiza

țiile de 

Tineret 

FHI360 

103.104.  Crearea de parteneriate dintre sectorul public și cel asociativ 
privind contractarea de servicii  

Nr. de parteneriate stabilite cu ONG de tineret, în baza 
mecanismului de contractare a serviciilor 

2015 – 
2020  

0 Organiza

țiile de 

Tineret 

 

104.105.  Crearea unei rețele de persoane resursă în politici de tineret ca 
suport  MTS 

Rețea de persoane resursă în politicile de tineret 
funcționabilă și reprezentantivă în profil teritorial și de 
gen 

2017  50,0 MTS Centrul Pro 
Comunitate 

105.106.  Informarea și instruirea ONG-urilor privind accesarea fondurilor 
europene 

Nr. reprezentanților ONG de tineret instruiți 2015 
2020  

50,0 MTS ONG 

R4.1.2: Sporirea, cu cel puțin 15% până în 2020 a încrederii tinerilor în sectorul asociativ de tineret. 

106.107.  Realizarea unui studiu privind gradul de încredere a tinerilor în 
sectorul asociativ și statutul tinerilor în cadrul acestuia 

Studiu de incredere realizat 2015-
2016 

20,0 MTS  

107.108.  Promovarea experiențelor pozitive din sectorul asociativ de 
tineret 

Instrumentele de promovare; nr de experiențe pozitive 
promovate 

2014 - 
2020 

100,0 MTS  

108.109.  Organizarea anuală a unui Târg a ONG-urilor de tineret la nivel 
național și local 

Nr de participanți şi nr de beneficiari ai târgului de 
ONG-uri pentru tineri 

2014-
2020 

100,0 MTS  

R4.1.3: Până la finele anului 2020, cel puțin 50% din numărul organizațiilor de tineret au beneficiat de programe de dezvoltare instituțională și răspund calitativ la necesitățile tinerilor 

109.110.  Instruiri în domeniul dezvoltării organizațională a ONG-urilo rde 
tineret 

Nr. ONG-uri instruite pe domeniile specifice dezvoltării 
instituționale 

2015 – 
2020  

300,0 ONG CNTM 

110.111.  Program de granturi de susținere a organizațiilor de tineret Nr. ONG-urilor de tineret care au beneficiat de suport 
din partea statutului în dezvoltarea instituțională și % 
bugetului oferit 

2015 – 
2020  

20000,0 MTS  

Sub-prioritatea 4.2: Lucrătorul de tineret 

Obiectiv specific 4.2: Crearea până la sfârșitul anului 2016 și dezvoltarea până la finele anului 2020 a mecanismului instituțional pentru asigurarea calității și eficienței activității lucrătorului de 
tineret. 

R4.2.1: Mecanism și structură de certificare a lucrătorului de tineret elaborate și funcționale începând cu anul 2016. 

111.112.  Elaborarea unui set de indicatori a competențelor lucrătorului de 
tineret 

Indicatori pentru competențele lucrătorului de tineret 
elaborați 

2014 10,0 MTS CNTM 
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112.113.  Elaborarea standardului ocupațional al lucrătorului de tineret Standard ocupațional elaborat 2015 150,0 MTS CNTM 

113.114.  Elaborarea unui curriculum de instruire a lucrătorului de tineret Curriculum elaborat  2015 - 
2016 

100,0 MTS CNTM, Pro 
Comunitate 

114.115.  Instituirea programului de masterat în domeniul de tineret   Programul de master funcționabil și nr. de beneficiari 
ai acestuia 

2016 – 
2020 

0,0 MTS 

MPPSF 

ME 

115.116.  Introducerea profesiei de lucrător de tineret în Clasificatorul 
Ocupațiilor din Republica Moldova 

Profesia de lucrător de tineret introdusă în 
Clasificatorul Ocupațiilor  

2015 10,0 MTS 

MPSF 

ME 

116.117.  Crearea comisiei de certificarei a competențelor lucrătorului de 
tineret 

Comisia de certificare funcțională 2016 0,0 MTS ME 

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

117.118.  Desfăşurarea Forumullui Național al Lucrătorului te tineret Cel puțin trei Forumuri organizate pe parcursul 
implementării Strategiei 

2014 – 
2020  

500,0 MTS ProComunita
te 

118.119.  Elaborarea şi implementarea unui program de mobilitate al 
lucrătorului de tineret  

Nr. beneficiarilor programului de mobilitate 2014 – 
2020  

250,0 MTS  

119.120.  
Desfăşurarea de programe de formare continuă a lucrătorului de 
tineret 

Nr de programe de formare şi nr de beneficiari 
2015 - 
2020 

1400,0 MTS 

UNICEF 
UNFPA 
UNDP  

UE 

Sub-prioritatea 4.3: Cadrul legislativ inter-sectorial în domeniul de tineret 

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

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

120.121.  Elaborarea mecanismului de analiză a politicilor publice prin 
prisma necesităților tinerilor (youth mainstreaming) 

Mecanism elaborat şi funcțional 2016 40,0 MTS CNTM 

121.122.  Analiza cadrului normativ inter-sectorial și elaborarea de 
recomandări ce vizează tinerii   

Nr. de politici publice sectoriale în care MTS a propus 
recomandări pentru reflectarea nevoilor tinerilor 

2014 – 
2020  

0,0 MTS CNTM 

R4.3.2: Până la finele anului 2020 există un mecanism de monitorizare viabil ce vizează nivelul de implementare a activităților pentru tineri prin intermediul politicilor publice sectoriale. 
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122.123.  Includerea componentei de tineret în toate politicile publice inter-
sectoriale 
 

Raport anual de evaluare a nivelului de reflectare a 
nevoilor tinerilor în politicile publice 

2014 – 
2020  

0,0 MTS  

123.124.  Training-uri de instruire a angajaților MTS privind analiza 
politicilor inter-sectoriale prin prisma necesităților tinerilor 

% angajaților din MTS instruiți în analiza transversală a 
politicilor publice prin prisma necesităților tinerilor 

2014 – 
2020  

300,0 MTS  

R4.3.3: Cooperarea inter-instituțională  eficientă și continua în domeniul de tineret. 

124.125.  Asigurarea participării tinerilor în elaborarea politicilor publice 
intersectoriale 

Nr tinerilor implicati în elaborarea politicilor publice 
intersectoriale 

Nr de documente publice elaborate participativ 

2014 – 
2020  

0,0 MTS  

R4.3.4: Până la finele anului 2015, instituirea unui mecanism practic de colectare a datelor statistice dezagregate privind sectorul de tineret. 

125.126.  Elaborarea conceptului mecanismului de colectare a datelor şi 

punerea în practică a acestuia 

Un mecanism de colectare a datelor statistice instituit 
şi funcțional 

2014-
2015 

? MTS 

BNS 

 

Sub-prioritatea 4.4: Educația non-formală 

Obiectiv specific 4.4: Extinderea până în 2020 a serviciilor de educație non-formală, astfel încât cel puțin 80% din tineri, inclusiv cu oportunități reduse, să poată participa la acestea. 

R4.4.1: Sistem robust de recunoaștere a competențelor obținute în procesul educației non-formale, aprobat și aplicat până la finele anului 2016. 

126.127.  Adoptarea mecanismului de recunoaștere a competențelor 
obținute prin intermediul sistemului non-formal de educație 

Mecanism de recunoaștere a competențelor în 
sistemul non-formal de educație funcțional 

2017 250,0 ME CNTM 

127.128.  Promovarea activităților de educație non-formală:, inclusiv pentru 
tinerii cu oportunități reduse 

Nr. beneficiarilor activităților de educație-non-formală, 
inclusiv tineri din grupurile cu oportunități reduse 

2014 – 
2020  

800,0 MTS  

128.129.  Inițierea Laboratorului educației non-formale referitor la 
metodele inovative aplicate în educația non-formală 

Nr. participanților instruiți anual în cadrul Laboratorului 
eduației non-formale 

2015 – 
2020  

600,0 CNTM  

Sub-prioritatea 4.5: Cooperare internațională 

Obiectiv specific 4.5: Consolidarea parteneriatelor cu structurile de tineret ale organizatiilor internaţionale 

129.130.  Dezvoltarea cooperării multelaterale prin asigurarea unei 

comunicări dinamice și eficiente cu organizatiile și structurile 

internaționale (Consiliul Europei, Uniunea Europeană, Organizația 

Națiunilor Unite, Comunitatea Statelor Independente, GUAM, 

Inițiativa Central Europeană, Grupul de la Visegrad etc.) 

Nr. acțiuni realizate în comun cu țările/structurile 

internaționale partenere 

2014-

2015 

 MTS  
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130.131.  Organizarea forumurilor naționale și internaționale în domeniul 

politicilor de tineret     

Nr. de activități desfășurate 

Nr. de tineri implicați 

2014-

2020 

 

 

MTS  

131.132.  Promovarea mobilității și a schimburilor de tineret prin extinderea 

participării Republicii Moldova în cadrul programelor Uniunii 

Europene „Erasmus Plus” și „ Eastern Partnership” 

 2014-

2020 

 MTS  

 

 

 

 


