
P a g i n a  1 |  
 

Anexa 2 

PLANUL DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE  

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

Perioada: 2014-2020  

Instituția responsabilă: Ministerul Tineretului și Sportului 

 

 
Obiectivele și rezultatele supuse 

monitorizării și evaluării 

 
Indicatori 

 
Situație 
inițială 

Ținte Sursa 
datelor 

Metodele de 
colectare a 

datelor 
2016 2018 2020 

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

1.1. Obiectiv specific        

Perfecționarea cadrului legal pînă la 
finele anului 2017, pentru asigurarea 
participării tinerilor, inclusiv a celor cu 
oportunități reduse, în toate 
procesele decizionale. 

Modificările aportate pînă în 2017 la cadrul legal 

existent; 

 
 
 

Cadrul legal 
existent 

Analiza 
cadrului 

legal 
existent 

Cadru
l legal 
100% 
asigur

ă 
partic
ipare

a 
tineril

or 

- Cadrul legal 
perfecționat; 
cadrul legal 
nou adoptat 

Analiza 
cadrului legal 
perfecționat 
şi/sau nou 

adoptat 
Cadrul legal nou adoptat pînă în 2017. 

Eficacitatea cadrului legal perfecționat şi/sau nou 

adoptat ce asigură participarea tinerilor la 

procesul de luare a deciziilor, inclusiv a celor din 

grupurile cu oportunități reduse. 

Rezultate așteptate:        

R 1.1.1: Cadrul legislativ şi normativ 
conține prevederi ce permit şi 
stimulează participarea activă și în 
mod egal a tuturor tinerilor în 
procesul decizional. 

Nr. actelor legislative aprobat / modificat pentru 
stimularea participării active și în mod egal a 
tuturor tinerilor în procesul decizional.  

Acte 
legislative şi 
normative 
existente 

 

Analiza 
cadrului 
existent 

Cadru 
legisl
ativ 

amen
dat/ 

aprob
at 

Cadru
l 

legisl
ativ 

asigur
ă 

partic
ipare

a 
 

 
Acte 

legislative şi 
normative 
amendate 

şi/sau 
aprobate 

 
Analiză 

legislativă şi 
normativă Impactul prevederilor normative ce permit şi 

stimulează participarea tinerilor la procesele 
decizionale la toate nivelele, inclusiv tinerii din 
grupurile cu oportunități reduse. 

R 1.1.2: 100% APL de nivelul II implică 
tinerii în procesul decizional pînă la 

% APL de nivelul II care implică tinerii în procesul 
decizional pînă la sfîrșitul anului 2018, avînd la 

Nu există 50% 100% - Rapoarte de Studiu 
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Obiectivele și rezultatele supuse 

monitorizării și evaluării 

 
Indicatori 

 
Situație 
inițială 

Ținte Sursa 
datelor 

Metodele de 
colectare a 

datelor 
2016 2018 2020 

sfîrșitul anului 2018, avînd la bază 
structuri consultative de tineret. 

bază structuri consultative de tineret. activitate 

APL II şi 

structuri 

consultative 

de tineret 

cantitativ şi 

calitativ % APL de nivelul II care consultă tinerii prin 
intermediul structurilor de co-management.  

8% (Cahul, 
Ialoveni,Ungh

eni) 

28% 42% 50% 

R 1.1.3: 30% de APL de nivelul I 
asigură implicarea tinerilor în procesul 
de luare a deciziilor la nivel local.  

% APL de nivelul I care asigură implicarea tinerilor 
în procesul de luare a deciziilor la nivel local, 
inclusiv a tinerilor din grupurile cu oportunități 
reduse. 

Nu există 15% 20% Cel 
puțin 
30% 

Rapoarte de 
activitate 

APL I şi 
structuri 

consultative 
de tineret 

Studiu 
cantitativ şi 

calitativ 

R 1.1.4: APC consultă sistematic tinerii 
privind politicile publice ce-i vizează.  

Nr. de consultări pe care le desfășoară APL cu 

tinerii anual. 

Nu există - - - Rapoarte de 
activitate 

APC 

Studiu 
cantitativ şi 

calitativ 

Tematicile abordate în cadrul consultărilor. 

R 1.1.5: Cadrul legislativ asigură 
dreptul la vot de la 16 ani.    

Constituția și Codul Electoral asigură votul 
tinerilor la 16 ani. 

Cadrul 
legislativ 
existent 

Studiu de 
analiză 

Cadru
l 

legisl
ativ 

amen
dat 

Cadru
l 

legisl
ativ 

imple
ment

at 

Rezultatele 
participării la 

vot la nivel 
local şi 
central 

Analiza 
rezultatele 

participării la 
vot la nivel 

local şi 
central 

1.2. Obiectiv specific:        

Creșterea nivelului de activism civic al 
tinerilor din Republica Moldova, 
inclusiv în rîndul tinerilor cu 
oportunități reduse. 

% tinerilor membri ai Consiliului Local în cadrul 
APL de nivelul I. 

    Rapoarte de 
activitate 
CLT, CRT, 

APL I-II, APC 

Analiză 
rapoarte şi 

date 
statistice 

% tinerilor membri ai Consiliului Raional în cadrul 
APL de nivelul II. 

    

% tinerilor membri ai Parlamentului.     

Rezultate așteptate:        

R 1.2.1: Cel puțin 30% de tineri 
asociați și activ implicați în structuri 

% tinerilor asociați în cadrul ONG-urilor de tineret.     Rapoarte de 
activitate 

Analiză 
rapoarte, 
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Obiectivele și rezultatele supuse 

monitorizării și evaluării 

 
Indicatori 

 
Situație 
inițială 

Ținte Sursa 
datelor 

Metodele de 
colectare a 

datelor 
2016 2018 2020 

formale și neformale.  % tinerilor asociați în cadrul grupurilor de 
inițiativă. 

    ONG-uri de 
tineret, 
partide 

politice etc. 

Studiu 
cantitativ şi 

calitativ % tinerilor asociați în aripile de tineret ale 
partidelor politice. 

    

R 1.2.2: Cel puțin 80% de tineri din 
populația activă sunt conştienți de 
importanța participării la vot şi se 
implică direct în acest proces. 

% tinerilor care au participat la vot în alegerile 
locale. 

    Rezultatele 

participării la 

vot la nivel 

local şi 

central 

Analiza 

rezultatele 

participării la 

vot la nivel 

local şi 

central 

% tinerilor care au participat la vot în alegerile 
parlamentare. 

    

% tinerelor femei care au participat la vot.     

R 1.2.3: Activitatea de voluntariat 
consolidată prin infrastructură 
dezvoltată, accesibilă tuturor tinerilor 
şi funcțională, recunoscută la nivel 
formal şi practic.  

Gradul de dezvoltare a infrastructurii de 
voluntariat, accesibilitatea şi funcționalitatea 
pentru tineri. 

Infrastructură 
de voluntariat 

slab 
dezvoltată 

Structură 
de 

acreditare 
a 

instituțiilor
-gazdă 

Cel 
puțin 
75% 
de 
tineri 
practi
că 
volun
tariat
ul  

Infras
truct
ură 
de 
volun
tariat 
dezvo
ltată 
şi 
accesi
bilă 

Structura de 
acreditare a 
instituțiilor 

gazdă 

Studiu 
cantitativ şi 

calitativ 

% tinerilor care practică activitatea de voluntariat. 61,1% 

Gradul de satisfacție al tinerilor care practică 

voluntariatul. 

Nu există 

informație 

exhaustivă 

1.3. Obiectiv specific:        

Consolidarea CLT, sporind cu 30% 
numărul tinerilor implicați, avînd o 
reprezentare teritorială de cel puțin 
80% pînă în anul 2020. 

Nr. de rețele raionale de CLT. 6 12 24 35 Raportul de 
activitate al 
specialiștilor 
raionali de 
tineret 

Analiza 
rapoarte de 

activitate 
Rețea Națională de CLT. Nu există Rețea 

existentă 
- - 

% de tineri implicați în CLT-uri, inclusiv cei cu 
oportunități reduse.  

Nu există -   Sporir
ea cu 

cel 
puțin 
30% 

Rezultate așteptate:        
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Obiectivele și rezultatele supuse 

monitorizării și evaluării 

 
Indicatori 

 
Situație 
inițială 

Ținte Sursa 
datelor 

Metodele de 
colectare a 

datelor 
2016 2018 2020 

R 1.3.1: CLT activează în baza unui 
mecanism de reglementare și bună 
guvernare, avînd la bază un 
parteneriat consolidat cu APL.  

Regulamentul-cadru al CLT. Nu există Adoptat  - - Rapoarte de 
activitate 
APL, CLT 

Analiza 
rapoarte de 

activitate 
APL, CLT 

Numărul de activități comune CLT-APL şi impactul 

acestora pentru sectorul de tineret. 

- - - -  

R 1.3.2: Pînă la finele anului 2016 
activează rețele raionale ale CLT în 
toate regiunile Republicii Moldova. 

% raioanelor în care activează rețele ale CLT. 17%
1
 40% 60% 80% Raportul de 

activitate al 
specialiștilor 
raionali de 
tineret 

Analiza 
rapoarte de 

activitate 

R 1.3.3: CLT sunt reprezentate de o 
Rețea Națională consolidată pînă la 
finele anului 2018.  

Rețeaua Națională a CLT funcțională. Nu există - Rețea 
activă 

- Rapoarte de 
activitate 

CLT-uri 

Analiza 
rapoartelor 
de activitate 

R 1.3.4: CLT dispun de instrumente de 
asigurare a durabilității financiare, 
inclusiv din partea statului.  

Nr. instrumentelor elaborate de instituțiile publice 
pentru asigurarea durabilității CLT (colectare de 
fonduri, prestare servicii etc.). 

Nu există 2 3 4 Raportul de 
activitate al 
specialiștilor 
raionali de 

tineret 

Analiza 
rapoarte de 

activitate 

R 1.3.5: Cel puțin 40% de tineri cu 

vîrsta de 13-18 ani, inclusiv cei cu 

oportunități reduse, sunt implicați 

în activitatea CLT.  

 

Nr. tinerilor de 13-18 ani care sunt implicați direct 
în activitatea CLT (consilieri/membri). 

1300 2600 5200 7800 Lista 
consilierilor 
CLT 

 
 
 

Analiza 
rapoarte de 

activitate CLT 
 

% tinerilor de 13-18 ani implicați în alegerile CLT.  Nu există 
date 

5% 15% Cel 
puțin 
25% 

Lista 

participanțilo

r la alegerile 

CLT 

% tinerilor din grupurile cu oportunități reduse 

implicați în activitatea şi alegerile CLT. 

Nu există 
date 

10% 20% Cel 
puțin 
30% 

 Rapoarte de 

activitate 

CLT 

1.4. Obiectiv specific:        

Creșterea nivelului de mobilitate a Nr. programelor de mobilitate la nivel național  - Program Schim Schim Rapoarte de Analiza 

                                                           
1
 Rețele ale CLT sunt în raioanele Criuleni, Fălești, Ungheni, Edineț, Ialoveni și Soroca.  
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Obiectivele și rezultatele supuse 

monitorizării și evaluării 

 
Indicatori 

 
Situație 
inițială 

Ținte Sursa 
datelor 

Metodele de 
colectare a 

datelor 
2016 2018 2020 

tinerilor, inclusiv a celor cu 
oportunități reduse, la nivel național 
cu cel puțin 20% pînă în 2020 și 
internațional cu cel puțin 15% pînă în 
2020, inclusiv a celor cu oportunități 
reduse.   

existente  de 
mobilitate, 

ghid, 
schimburi 

buri 
dintr

e 
tineri 

buri 
dintre 
tineri 

activitate 
ME, MTS 

rapoarte de 
activitate Nr. tinerilor beneficiari anual ai programelor de 

mobilitate națională. 
Nu se cunosc 

date 

Nr. programelor de mobilitate la nivel 
internațional  existente.  

- 

Nr. tinerilor beneficiari anual ai programelor de 
mobilitate internațională. 

Nu se cunosc 

date exacte 

Rezultate așteptate:        

R 1.4.1: Cel puțin 35% de tineri, 
inclusiv cei cu oportunități reduse, au 
beneficiat de programe de mobilitate 
la nivel național, european şi 
internațional. 

Nr. tinerilor care au beneficiat anual de programe 
de mobilitate națională. 

Nu există 
date 

   
 
 
 
 
 
 

Cel 
puțin 
30%  

 
 
 
 
 

Rapoarte de 
activitate ME 

şi MTS 

 
 
 
 
 

Analiza 
rapoarte de 

activitate 

Nr. tinerilor din Moldova care au beneficiat anual 
de programe de mobilitate prin programul 
Erasmus Plus. 

-   

Nr. tinerilor din Moldova care au beneficiat anual 
de programe de mobilitate internaționale, altele 
decît Erasmus Plus. 

Nu există 
date  

  

Nr. tinerilor din grupurile cu oportunități reduse 

au beneficiat de programe de mobilitate națională 

şi internațională. 

Nu există 

date 

  

R 1.4.2: Cel puțin 20% de beneficiari ai 
programelor de mobilitate au abilități 
și cunoștințe competitive pe piața 
muncii. 

Nr. tinerilor beneficiari de programe de mobilitate 
care s-au angajat, inclusiv cei din grupurile de 
tineri cu oportunități reduse. 

Nu există 

date 

   
 

Cel 
puțin 
30%  

Rapoarte de 
activitate 
ME, MTS, 

AOFM 

Analiza 
rapoarte de 

activitate 

Durata de căutare a unui loc de muncă a tinerilor 
beneficiari de programe de mobilitate, în raport 
cu alți tineri. 

Nu există 

date 

  

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 

Nr. de buletine elaborate şi diseminate. 0 12 20 28 Biroul pentru 
Relații cu 
Diaspora 

Rapoarte de 
activitate 

Nr. de tineri plecați peste hotare beneficiari ai 

programelor de mobilitate. 

Nu sunt date 5% 15% Cel 
puțin 
20% 
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Obiectivele și rezultatele supuse 

monitorizării și evaluării 

 
Indicatori 

 
Situație 
inițială 

Ținte Sursa 
datelor 

Metodele de 
colectare a 

datelor 
2016 2018 2020 

puțin 20% devin beneficiari ai acestor 
programe. 

1.5. Obiectiv specific:        

Diversificarea metodelor de acces la 
informație a tinerilor cu asigurarea 
securității în mediul on-line al 
acestora. 

Nr. de acțiuni întreprinse cu scop de diversificare 
a metodelor de acces a tinerilor la informație. 

0 2 4 6 MTS, ME, 
CSC 

Rapoarte de 
activitate 

Nr. de acțiuni întreprinse în scopul asigurării 
securității on-line a tinerilor.  

Rezultate așteptate:        

R 1.5.1: Pînă la finele 2020, cel puțin 
80% de tineri au acces la informație 
corectă și sigură.    
 
 

% de tineri care au acces la cel puțin 3 surse de 
informare sigură şi corectă. 

Nu există 
date 

exhaustive 

  Cel 
puțin 
80% 

MTIC/BNS/C
SC 

Studiu 
sociologic 
cantitativ 

% tinerilor de 14-19 ani care au acces la Internet. 25
2
 45 65 85 MTIC / BNS Studiu 

sociologic 
cantitativ 

% tinerilor de 20-24 de ani care au acces la 
Internet. 

24
3
 44 64 84 MTIC / BNS Studiu 

sociologic 
cantitativ 

% tinerilor de 25-34 de ani care au acces la 
Internet. 

23
4
 43 63 83 MTIC / BNS Studiu 

sociologic 
cantitativ 

% de tineri pe cap de locuitori care gestionează un 
blog. 

Nu există 
date 

exhaustive 

  30% MTIC / OECD Studiu 
sociologic 
cantitativ 

R 1.5.2: Pînă la finele 2018, cel puțin 
50% de tineri sunt conștienți de 
riscurile mediului on-line.  

Nr. campaniilor naționale de informare despre 
riscurile mediului on-line pentru tineri. 

0 2 4 Cel 
puțin 

6 

MTS/ME/CS
C 

Rapoarte de 
activitate 

                                                           
2
 Serviciile noi in mediul on-line. Realitatea utilizatorilor de internet - trenduri, stranietăți și ritualuri. Magenta Consulting, http://prezi.com/-h5ucdggw2qf/serviciile-noi-in-

mediul-on-line-realitatea-utilizatorilor-de-internet-trenduri-stranietati-si-ritualuri-magenta-consulting/  
3
 Ibidem. 

4
 Ibidem. 

http://prezi.com/-h5ucdggw2qf/serviciile-noi-in-mediul-on-line-realitatea-utilizatorilor-de-internet-trenduri-stranietati-si-ritualuri-magenta-consulting/
http://prezi.com/-h5ucdggw2qf/serviciile-noi-in-mediul-on-line-realitatea-utilizatorilor-de-internet-trenduri-stranietati-si-ritualuri-magenta-consulting/
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Obiectivele și rezultatele supuse 

monitorizării și evaluării 

 
Indicatori 

 
Situație 
inițială 

Ținte Sursa 
datelor 

Metodele de 
colectare a 

datelor 
2016 2018 2020 

Ghidul pentru tineri referitor la riscurile mediului 

on-line. 

- Elaborat  - - MTS/ME/CS
C 

Ghidul 

Sesiunea de informare despre riscurile mediului 

on-line în cadrul orelor de informatică. 

-    ME Rapoarte 
şcolare de 
activitate 

R 1.5.3: Pînă la finele 2017, cadrul 
legal funcțional asigură protecția și 
securitatea pe internet a tinerilor și 
adolescenților. 

Cadrul legal revăzut şi ajustat conform 
necesităților informaționale ale tinerilor. 

Cadrul legal 
existent 

Modificat - - MTIC/CSC Amendamen
te la cadrul 

legal 

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 oportunități reduse. 

2.1. Obiectiv specific:        

Asigurarea calității și eficienței 
serviciilor de tineret, oferite de către 
prestatorii de servicii, astfel încît, pînă 
la finele anului 2020, nivelul de 
corespundere al acestora, conform 
necesităților și gradului de satisfacție, 
să fie accesibile pentru cel puțin 90% 
din numărul de tineri, care au solicitat 
și au beneficiat de aceste servicii. 

Eficacitatea serviciilor prietenoase tinerilor oferite 
de către prestatorii de servicii pentru tineri. 

-    RN PSPT, 
MTS, ONG-

uri 

Studiu 
cantitativ şi 

calitativ, 
sondaj de 

opinie 
% beneficiarilor serviciilor prietenoase tinerilor. Nu există 

date 
exhaustive 

   

Rezultate așteptate:        

R 2.1.1.Pînă la finele anului 2015, MTS 

dispune de un mecanism funcțional 

de asigurare a calități şi eficienței 

serviciilor prestate tinerilor. 

Agenția de Acreditare și Asigurare a Calității 
Serviciilor pentru Tineri.  

Nu există Create şi 
funcțional

e 

  MTS Analiza 
rapoarte de 

activitate 
MTS Regulamentul şi mecanismul de acreditare a 

prestatorilor şi a serviciilor prestate tinerilor.  

R 2.1.2.Pînă la finele anului 2015, este 

asigurat mediul legal şi metodologic 

Regulament-cadru de activitate a structurilor de 

tineret.  

Nu există Elaborate   MTS Analiza 
rapoarte de 

activitate 
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Obiectivele și rezultatele supuse 

monitorizării și evaluării 

 
Indicatori 

 
Situație 
inițială 

Ținte Sursa 
datelor 

Metodele de 
colectare a 

datelor 
2016 2018 2020 

de asigurare a calității serviciilor 

prestate tinerilor de către prestatorii 

de servicii. 

Standardele minime de calitate pentru serviciile 
prietenoase de tineret. 

Legislația relevantă completată/amendată. Legislația 

existentă 

  Amend
ată 

Legislația 

modificată/a

mendată 

Analiza 
legislației 

R 2.1.3.Începînd cu anul 2014, sunt 

create condiții pentru autodezvoltare 

a prestatorilor de servicii pentru 

tineri. 

% de lucrători de tineret care au beneficiat de 
instruiri.  

0 30% 60
% 

Cel 
puțin 
90% 

MTS Analiza 
rapoarte de 

activitate 
MTS, RN 

PSPT 
Nr. de evenimente anuale (locale, naționale şi 

internaționale) cu participarea prestatorilor de 

servicii pentru tineri.  

Nu există 
date 

exhaustive 

Cel puțin 5  Cel 
puți

n 
10 

Cel 
puțin 

20 

MTS, RN 
PSPT 

R 2.1.4. Începînd cu anul 2015, sunt 

consolidate şi extinse serviciile 

prietenoase tinerilor. 

% de prestatori de servicii prietenoase tinerilor 

acreditați. 

0 30% 60
% 

Cel 
puțin 
90% 

MTS, AN 
PSPT 

Analiza 
rapoarte de 

activitate 
MTS, RN 

PSPT 

% de prestatori de servicii prietenoase tinerilor la 

nivel național, raional şi local acreditați. 

0 20% 40
% 

Cel 
puțin 
60% 

MTS, AN 
PSPT 

Analiza 
rapoarte de 

activitate 
MTS, RN 

PSPT 

2.2. Obiectiv specific:        

Dezvoltarea serviciilor prietenoase 
tinerilor în afara instituțiilor, astfel 
încît, pînă la finele anului 2020, 
prestatorii de servicii tinerilor să ofere 
aceste servicii în proporție de cel 

% prestatorilor de servicii outreach tinerilor.  
 

Nu sunt date 
exhaustive 

15% 30
% 

Cel 
puțin 
45% 

MTS, RN 
PSPT 

Analiza 
rapoarte de 

activitate 
MTS, RN 

PSPT 
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Obiectivele și rezultatele supuse 

monitorizării și evaluării 

 
Indicatori 

 
Situație 
inițială 

Ținte Sursa 
datelor 

Metodele de 
colectare a 

datelor 
2016 2018 2020 

puțin 45% din oferta totală de servicii, 
care vor cuprinde tinerii din localități 
dezavantajate economic şi tineri cu 
oportunități reduse. 

% de tineri beneficiari ai serviciilor de outreach, 

tinerii din localități dezavantajate economic şi 

tineri cu oportunități reduse. 

Nu sunt date 
exhaustive 

  Cel 
puțin 
60% 

MTS, RN 
PSPT 

Analiza 
rapoarte de 

activitate 
MTS, RN 

PSPT, studiu 
sociologic 

Rezultate așteptate:        

R 2.2.1.Începînd cu anul 2015, sunt 

create oportunități de inițiere şi 

prestare tinerilor a serviciilor 

outreach, inclusiv ce ține de cadrul 

legal. 

Cartografierea serviciilor outrich. -  Rea
lizat 

 MTS Analiza 
document de 
cartografiere 

Standarde minime de calitate ce ține de serviciile 

outrich pentru tineri. 

Nu există  Apr
oba
te 

 MTS Analiza 
rapoarte de 

activitate 
MTS, RN 

PSPT 

Durabilitatea financiară a serviciilor de outrich. -  Dur
abil

e  

 MTS, RN 
PSPT 

Analiza 
rapoarte de 

activitate 
MTS, RN 

PSPT 

R 2.2.2.Pînă la finele anului 2015, 30% 
din prestatorii de serviciiprestează 
tinerilor servicii outreach acreditate la 
standardele minime de calitate. 

% de prestatori de servicii outrich de calitate 
tinerilor. 

- 10% 20
% 

Cel 
puțin 
30% 

MTS, RN 
PSPT 

Analiza 
rapoarte de 

activitate 
MTS, RN 

PSPT 

2.3. Obiectiv specific:        

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. 

% de tineri (fete/băieți, urban/rural) beneficiari ai 
serviciilor de promovare a modului de viață 
sănătos. 
 

- 30% 60
% 

Cel 
puțin 
80% 

MTS Analiza 
rapoarte de 

activitate 
MTS, RN 

PSPT 

Rezultate așteptate:        
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Obiectivele și rezultatele supuse 

monitorizării și evaluării 

 
Indicatori 

 
Situație 
inițială 

Ținte Sursa 
datelor 

Metodele de 
colectare a 

datelor 
2016 2018 2020 

R 2.3.1.Începînd cu anul 2015, sunt 

intensificate măsurile de promovare a 

modului de viață sănătos în rîndul 

tinerilor. 

% de tineri (fete/băieți, urban/rural) beneficiari ai 
activităților rețelei educatorilor de la egal la egal.  
 

8,800
5
 30% 60

% 
Cel 

puțin 
80% 

MTS, 
UNFPA 

Analiza 
rapoarte de 

activitate 
MTS, studii 

UNFPA 
Nr. de tineri (fete/băieți, urban/rural) beneficiari 

ai acțiunilor de promovare a modului de viață 

sănătos în rîndul tinerilor. 

-   

R 2.3.2.Începînd cu anul 2015, sunt 

create condiții optime pentru 

organizațiile de tineret la 

monitorizarea politicilor de sănătate 

pentru tineri. 

Gradul de satisfacție al tinerilor vizavi de serviciile 

de sănătate pentru ei. 

-    MTS Sondaj de 

opinie 

Nr. de consultări cu tinerii privind serviciile de 

sănătate pentru ei. 

-    MTS Analiza 

rapoarte de 

activitate 

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

3.1. Obiectiv specific:        

Sporirea cu cel puțin 30% a 

tinerilor abilitați economic, în 

special a celor din mediul rural şi 

din grupurile cu oportunități 

reduse.  

 

Nr. de programe naționale de abilitare economică 
a tinerilor. 

???    MTS, JCI, ME Analiza 
rapoarte JCI, 

date 
statistice 

% de tineri abilitați economic. ???    

% de tineri din mediul rural abilitați economic. ???    

Rezultate așteptate:        

R 3.1.1. Pînă la finele anului 2017, 
cadrul legal stimulează 
antreprenoriatul în rîndul tinerilor, 
inclusiv al celor din mediul rural şi din 
grupurile cu oportunități reduse.  

Cadrul legal modificat/amendamentele la cadrul 
legal ce stimulează antreprenoriatul în rîndul 
tinerilor. 

Cadrul legal 
existent 

Modificat   MJ, MTS, 
MMPSF 

Analiza 
legislativă 
relevantă 

R 3.1.2. Ponderea tinerilor în rîndul 
antreprenorilor crescută cu 10 p.p. 

% tinerilor antreprenori, inclusiv din mediul rural 
şi grupurile de tineri cu oportunități reduse. 

Nu se cunosc 
date 

   JCI Studiu 
cantitativ 

                                                           
5
 Conform datelor oferite de UNFPA, în 2013 sunt cuprinse 11 raioane de către rețeaua educatorilor de la egal la egal, care au ca beneficiari 8800 de tineri. 
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Obiectivele și rezultatele supuse 

monitorizării și evaluării 

 
Indicatori 

 
Situație 
inițială 

Ținte Sursa 
datelor 

Metodele de 
colectare a 

datelor 
2016 2018 2020 

pînă în 2020.   % de afaceri gestionate de tineri, inclusiv în 

mediul rural. 

Nu se cunosc 

date 

   

Nr. de programe de mentorat pentru tineri, 

inclusiv studierea on-line. 

Nu se cunosc 

date 

   

R 3.1.3. Cel puțin 300 de afaceri 
durabile implementate anual prin 
intermediul programelor de abilitare 
economică. 

Nr. de afaceri inițiate anual de către tineri, inclusiv 

în mediul rural. 

Nu se cunosc 
date 

    Studiu 
cantitativ 

  

3.2. Obiectiv specific:        

Creșterea ratei de ocupare pe 

piața muncii a tinerilor de 15-29 

de ani de la 28% în 2013 pînă la 

35% în 2020.  

 

Rata de ocupare pe piața muncii a tinerilor de 15-
24 de ani. 
 

18,1% 20% 22% 25% BNS 
 

Analiza 
datelor BNS, 

studii 
cantitative Rata de ocupare pe piața muncii a tinerilor de 15-

29 de ani. 
28% 30% 32% 35% 

Rata de ocupare pe piața muncii a tinerilor din 
grupurile cu oportunități reduse şi tinerele femei, 
divizați pe vîrste de 15-29 de ani şi 12-32 de ani. 

Nu există 
date 

   

Rezultate așteptate:        

  

R 3.2.1.Rata șomajului a scăzut de la 

12,1% în 2013 pînă la 8% în 2020 

pentru categoria de vîrstă 15-24 de 

ani și de la 8,7% în 2013 pînă la 5% în 

2020 pentru categoria de vîrstă 15-29 

de ani. 

 

Rata şomajului în rîndul tinerilor de vîrstă 15-24 
ani. 

12,1 11% 9% 8% BNS Analiza 
datelor BNS, 

studii 
cantitative Rata şomajului în rîndul tinerilor de vîrstă 15- 29-

34 de ani. 
 

8,7% 7% 6% 5% 
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Obiectivele și rezultatele supuse 

monitorizării și evaluării 

 
Indicatori 

 
Situație 
inițială 

Ținte Sursa 
datelor 

Metodele de 
colectare a 

datelor 
2016 2018 2020 

R 3.2.2. Diminuarea ponderii 

tinerilor (15-29 de ani) care au 

părăsit locul de muncă de la 25% 

în 2012 pînă la 15% în 2020.  

  

 
Rata de părăsire a locului de muncă în rîndul 
tinerilor de 15-29 de ani. 

25% 
 

 

22% 18% 15% BNS Analiza 
datelor BNS, 

studii 
cantitative 

3.3. Obiectiv specific:        

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

Nr./% de tineri din sistemul preuniversitar şi 
universitar beneficiari ai programelor de 
internship de lungă durată. 

Nu se cunosc 
date 

complete 

   ME, MTS Studiu 
calitativ şi 
cantitativ 

Impactul internship-urilor la orientarea 

profesională şi angajare a tinerilor. 

Nu se cunosc 
date  

   

Rezultate așteptate:        

R 3.3.1. Pînă la finele anului 2015, 
există un mecanism calitativ de 
realizarea a internship-urilor de lungă 
durată (6-9 luni) pentru studenții din 
sistemul universitar și cel 
preuniversitar. 

Regulament de efectuare a internship-urilor 
funcțional şi calitativ. 

Regulamentul 
existent 

Modificat   MTS, ME Analiza 
funcționalitat
e regulament  

Instrumente de evaluare a calității internisp-urilor. Nu există Elaborate    MTS, ME Analiza 
eficacității 

instrumentel
or 

R 3.3.2. Numărul ridicat al tinerilor din 
sistemul preuniversitar și universitar 
cu cel puțin 50% care au realizat 
internship național sau internațional 
pînă la finele anului 2020, în baza 

Numărul de parteneriate dintre sistemul 
educațional, organizații de tineret şi companii. 

Nu se cunosc 
date 

   ME, MTS, 
ONG 

Analiza 
rapoarte de 

activitate 

Nr./% de tineri din sistemul preunivirsitar 
beneficiari de internship. 

Nu se cunosc 

date 

   ME, MTS Analiza 
rapoarte de 
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Obiectivele și rezultatele supuse 

monitorizării și evaluării 

 
Indicatori 

 
Situație 
inițială 

Ținte Sursa 
datelor 

Metodele de 
colectare a 

datelor 
2016 2018 2020 

cooperării dintre sistemul 
educațional, organizațiile de tineret și 
companii.  

Nr./% de tineri din sistemul universitar beneficiari 
de internship. 

complete activitate 

R 3.3.3. Numărul ridicat, cu cel puțin 
50%, de beneficiari ai programelor de 
interniship angajați în cîmpul muncii. 

Nr./% de tineri beneficiari ai programelor de 
internship angajați în cîmpul muncii. 

Nu se cunosc 
date 

   MTS, AOFM, 
ME 

Studiu 
cantitativ 

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

4.1. Obiectiv specific:        

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

Nr. de ONG-uri pentru tineri viabile financiar şi 
durabile instituțional. 

Nu există 
date 

   MTS, CNTM Studiu 
calitativ şi 
cantitativ 

Gradul percepției publice față de ONG-urile de 

tineret. 

Nu există 

date 

complete 

   BOP Analiza 
informației, 
sondaj de 

opinie 

Rezultate așteptate:        

R 4.1.1. Pînă la finele anului 2020, cel 
puțin 50% de organizații de tineret au 
asigurată viabilitatea financiară și 
durabilitatea activităților de tineret. 

Nr. de ONG-uri de tineret beneficiare de instruiri 

privind viabilitatea şi durabilitatea financiară. 

0    MTS, ONG-
uri 

Rapoarte de 
activitate 
ONG-uri, 

MTS, studiu 
sociologic 

% de ONG-uri de tineret durabile financiar. Nu există 
date  

  Cel 
puțin 
50% 

R 4.1.2.Sporirea, cu cel puțin 15% pînă 
în 2020, a încrederii tinerilor în 
sectorul asociativ de tineret. 

Gradul de încredere a tinerilor în sectorul 
asociativ.  

39,4% 45% 50% Cel 
puțin 
55% 

BOP Analiza 
sondajului de 

opinie 

R 4.1.3. Pînă 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 

Nr. de ONG-uri pentru tineri beneficiare a 
programelor de dezvoltare instituțională. 

Nu există 
date 

complete 

  Cel 
puțin 
50% 

ONG-uri, 
MTS 

Rapoarte de 
activitate 

4.2. Obiectiv specific:        

Crearea pînă la sfîrșitul anului 2016 și 
dezvoltarea pînă la finele anului 2020 
a mecanismului instituțional pentru 

Profesia de lucrător de tineret recunoscută legal. Există doar la 
nivel practic, 

dar nu şi 

Recunos
cută 
legal 

  MTS, ME, 
MMPSF 

Analiza 
rapoarte de 

activitate 
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Obiectivele și rezultatele supuse 

monitorizării și evaluării 

 
Indicatori 

 
Situație 
inițială 

Ținte Sursa 
datelor 

Metodele de 
colectare a 

datelor 
2016 2018 2020 

asigurarea calității și eficienței 
activității lucrătorului de tineret. 

formal 

Eficiența mecanismului de asigurare a calității şi 

eficienței lucrului de tineret. 

Nu există  instituit   MTS, ME, 
MMPSF 

Analiza 
rapoarte de 

activitate 

Rezultate așteptate:        

R 4.2.1. Mecanism și structură de 
certificare a lucrătorului de tineret 
elaborate și funcționale începînd cu 
anul 2016. 

Profesia de lucrător de tineret instituită şi inclusă 
în Clasificatorul Ocupațiilor din Republica 
Moldova. 

Există doar la 
nivel practic, 

dar nu şi 
formal 

instituită   ME, MMPSF Clasificatorul 

Ocupațiilor 

din RM 

Criterii şi mecanism de evaluare a lucrătorului de 

tineret. 

Nu există existente   ME, MTS Analiza 

rapoarte ME, 

MTS 

R 4.2.2. Cel puțin 80% din lucrătorii de 
tineret formați profesional anual 
dispun de competențe în 
implementarea politicilor de tineret. 

Nr. de instruiri anuale pentru lucrătorii de tineret. 
 

Nu există 30% 60% Cel 
puțin 
90% 

MTS, CNTM Analiza 
rapoarte 

MTS, CNTM Nr. de lucrători de tineret instruiți anual. 0  

4.3. Obiectiv specific:        

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

Dimensiunea de tineret şi necesitățile acestora 
integrată în politicile publice sectoriale. 

Nu există 
informații 

   Politicile 
publice 

amendate 

Analiza 
politicilor 
publice 

sectoriale 

Nr. de parteneriate între MTS şi alte ministere pe 

segmentul tineret. 

????    MTS Rapoarte de 
activitate 

Rezultate așteptate:        

R 4.3.1. Pînă la finele anului 2020, 

80% din politicile publice sectoriale 

reflectă necesitățile tinerilor.  

Numărul de amendamente la politicile publice 
existente cu reflectarea necesităților tinerilor. 

Politicile 
publice 

existente 

  Amend
ate  

Politicile 
publice 

amendate 

Analiza de 
politici 
publice 

sectoriale 

R 4.3.2. Pînă la finele anului 2020 Eficiența mecanismului de monitorizare a Nu există   Eficient MTS Analiza 
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Obiectivele și rezultatele supuse 

monitorizării și evaluării 

 
Indicatori 

 
Situație 
inițială 

Ținte Sursa 
datelor 

Metodele de 
colectare a 

datelor 
2016 2018 2020 

există un mecanism de monitorizare 

viabil ce vizează nivelul de 

implementare a activităților pentru 

tineri, prin intermediul politicilor 

publice sectoriale. 

politicilor publice sectoriale. rapoarte de 
activitate 

MTS 

R 4.3.3.Cooperarea inter-
instituțională  eficientă și continuă  în 
domeniul de tineret.  

Nr. de evenimente în comun organizate împreună 
cu instituții din variate domenii. 

Nu există 
date 

sistematizate 

   MTS Analiza 
rapoarte de 

activitate 
MTS 

R 4.3.4: Pînă la finele anului 2015, 
instituirea unui mecanism practic de 
colectare a datelor statistice 
dezagregate privind sectorul de 
tineret. 

Cantitatea, calitatea şi utilitatea datelor colectate. 0    MTS 
BNS 

Baza de date 
statistice 

dezagregate 

4.4. Obiectiv specific:        

Extinderea pînă în 2020 a serviciilor 
de educație non-formală, astfel încît 
cel puțin 80% din tineri, inclusiv cu 
oportunități reduse, să poată participa 
la acestea. 

% tinerilor de 15-24 de ani care au participat în 
activități de educație non-formală și training, 
media europeană. 

9,1% 20% 60% Cel 
puțin 
80% 

Eurostat 
 

Banca de 
Date 

 

% tinerelor fete de 15-24 de ani care au participat 
în activități de educație non-formală și training, 
media europeană. 

9,4% 

% tinerilor băieți de 15-24 de ani care au 
participat în activități de educație non-formală și 
training, media europeană. 

8,9% 

Rezultate așteptate:        

R 4.4.1. Sistem solid de recunoaștere 
a competențelor obținute în procesul 
educației non-formale, aprobat și 
aplicat pînă la finele anului 2016. 

Eficiența mecanismului de recunoaștere a 
competențelor în sistemul non-formal de 
educație. 

Nu există 
mecanism 

Mecanis
m creat 

 Eficient MTS, ME Analiza 
rapoarte de 

activitate 

Nr. de tineri beneficiari ai educației non-formală. Nu există 
date 

complete 

   MTS, ONG-
uri 

Rapoarte 
anuale de 
activitate, 

studiu 
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Obiectivele și rezultatele supuse 

monitorizării și evaluării 

 
Indicatori 

 
Situație 
inițială 

Ținte Sursa 
datelor 

Metodele de 
colectare a 

datelor 
2016 2018 2020 

Nr. de instituții prestatoare de servicii beneficiare 

a instruirilor în educație non-formală. 

cantitativ 

R 4.4.2. Cel puțin 50% de tineri 
beneficiari ai serviciilor de educație 
non-formală integrați pe piața muncii 
anual. 

% de tineri beneficiari ai serviciilor de educație 
non-formală integrați pe piața muncii. 

Nu există 
date  

  Cel 
puțin 
50% 

MTS, ONG-
uri 

Rapoarte 
anuale de 
activitate, 

studiu 
cantitativ şi 

calitativ, 
sondaj de 

opinie 

 


