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                                                                                                                    Anexă la Ordinul ministrului tineretului și sportului  nr. 18 din 03.02.2017 

 

 

PLANUL ANUAL DE ACȚIUNI 

al Ministerului Tineretului și Sportului pentru anul 2017 
 

Obiectivul nr.1: Elaborarea și perfecționarea cadrului normativ și de politici în domeniul tineretului şi sportului 

Acțiuni Riscuri Indicatori de produs/rezultat Termen 

de 

realizare 

Responsabil 

(subdiviziune) 

Documente 

de referință 

1.1. Elaborarea proiectului legii privind 

modificarea și completarea Legii nr.330-

XIV din 25.03.1999 ,,Cu privire la cultura 

fizică și sport” 

Risc extern 

- tergiversarea avizării proiectului 

legii de către autorităţile publice 

- nerespectarea termenelor-limită de 

prezentare a informaţiilor din partea 

părților interesate 

Risc intern 

- nerespectarea/tergiversarea terme -

nelor-limită de elaborare și prezenta- 

re a proiectului spre aprobare; 

- număr insuficient de angajați/fluc- 

tuația sporită a personalului calificat  

- nota de argumentare fundamentată 

insuficient 

Proiect elaborat și promovat 

 

 

Trim. 

IV 

Direcția sport 

Direcția juridică 
 

1.2. Elaborarea proiectului de act legislativ/ 

normativ pentru modificarea legislației în 

vigoare în contextul semnării Convenției 

Consiliului Europei privind abordarea 

integrată a siguranței, securității și 

deservirii în timpul meciurilor de fotbal și a 

altor evenimente sportive 

Risc extern 

- tergiversarea avizării proiectului 

actului legislativ/normativ  

Risc intern 

- nerespectarea termenelor-limită de 

prezentare a proiectului spre aprobare 

Proiect elaborat și promovat 

 

Proiect transmis Ministerului 

Afacerilor Externe pentru înaintare 

spre aprobare 

Trim. II Direcția juridică 

Direcția sport 

Serviciul relații 

internaționale 

 

1.3. Elaborarea proiectului de act legislativ/ 

normativ pentru modificarea legislației în 

vigoare în contextul semnării Convenției 

Consiliului Europei privind manipularea în 

competițiile sportive 

Risc extern 

- tergiversarea avizării proiectului 

actului legislativ/normativ  

Risc intern 

- nerespectarea termenelor-limită de 

prezentare a proiectului spre aprobare 

Proiect elaborat și promovat 

 

Proiect transmis Ministerului 

Afacerilor Externe pentru înaintare 

spre aprobare 

Trim. III Direcția juridică 

Direcția sport 

Serviciul relații 

internaționale 
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1.4. Modificarea și completarea 

Regulamentului cu privire la stabilirea 

sporurilor la salariul de bază conducătorilor 

instituțiilor publice în care MTS exercită 

calitatea  de fondator aprobat prin Ordinul 

ministrului tineretului și sportului din 

19.02.2016 

Risc intern 

- nerespectarea termenelor-limită de 

elaborare/aprobare a Regulamentului 

 

Regulament elaborat și aprobat  Trim. III Direcția Sport, 

Secția școli spor 

tive și sportul 

pentru toți,  

Direcția financi- 

ară, Direcția ju 

ridică, DAMEP 

Hotărârea 

Guvernului 

nr. 381 din 

13.04.2006 

1.5. Definitivarea și promovarea proiectului 

hotărîrii Guvernului privind modificarea și 

completarea Hotărîrii Guvernului nr.1552 

din 04.12.2002 „Pentru aprobarea normelor 

financiare pentru activitatea sportivă” 

Risc extern 

- tergiversarea aprobării proiectului  

promovat 

 

Proiect definitivat și promovat Trim. II Direcţia Sport, 

Secția sport de 

performanță 

 

Planul de 

acţiune a 

Guvernului 

pentru anii 

2016 -2018 

1.6. Elaborarea proiectului hotărîrii 

Guvernului privind modificarea și 

completarea  Hotărîrii Guvernului nr.356 

din 26.03.2003 „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului de organizare și 

funcționare a federațiilor sportive 

naționale” 

Risc extern 

- tergiversarea avizării proiectului 

de către autorităţile implicate în 

proces;  

- Lipsa sau număr redus de propu -

neri din partea părților interesate 

- Risc intern 

- nerespectarea termenelor-limită de 

prezentare a proiectului spre aprobare 

Proiect  elaborat și înaintat spre 

aprobare 

Trim. III Direcţia Sport, 

Secția sport de 

performanță 

 

Legea 

nr.330/1999 

cu privire la 

cultura fizică 

și sport 

1.7. Elaborarea proiectului hotărîrii 

Guvernului „Privind modificarea și 

completarea  Hotărîrii Guvernului nr. 

463 din  28.04.2006 „Cu privire la 

aprobarea Regulamentului şcolilor 

sportive” 

Risc extern 

tergiversarea avizării proiectului  de 

către autorităţile implicate;  

Risc intern 

- nerespectarea termenelor-limită de 

prezentare a proiectului spre aprobare 

Proiect  elaborat și înaintat spre 

aprobare 

Trim. III Direcţia Sport, 

Secția școli 

sportive și 

sportul pentru 

toți, DAMEP 

Direcția finanțe 

Legea 

nr.330/1999 

cu privire la 

cultura fizică 

și sport 

1.8. Elaborarea Codului de etică  a 

sportivului 
Risc intern 

- nerespectarea termenelor-limită de 

elaborare/prezentare a proiectului 

spre aprobare 

Proiect  elaborat și aprobat Trim.II Direcţia Sport, 

Secția sport de 

performanță 

Planul de 

acțiuni pri- 

vind imple -

mentarea 

Strategiei 

Naționale 

Anticorupție 

1.9. Elaborarea proiectului hotărîrii 

Guvernului privind modificarea și comp -

letarea  Hotărîrii Guvernului nr.801 din 29 

octombrie 2015 ,,Cu privire la aprobarea 

Risc extern 

- tergiversarea avizării proiectului  

de către autorităţile implicate  

 

Proiect elaborat și promovat Trim. II DAMEP Hotărârea 

Guvernului 

nr.766 din 

26.11.2009  
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componenței nominale a Colegiului 

Ministerului Tineretului și Sportului” 
Risc intern 

- nerespectarea termenelor-limită de 

prezentare a proiectului spre aprobare 

(cap.III, 

pct.17) 

1.10. Elaborarea proiectului hotărîrii 

Guvernului privind completarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 639 din 28.07.2014 „Pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la mo- 

dul de stabilire şi de plată a burselor lunare 

sportivilor de performanţă” 

Risc extern 

- lipsa sau număr redus de propuneri 

din partea părților interesate 

- tergiversarea avizării proiectului  de 

către autorităţile publice  

- austeritatea bugetară,  

Risc intern 

- nerespectarea termenelor de 

elaborare a proiectului 

Proiectul hotărîrii Guvernului 

elaborat și prezentat spre aprobare 

Trim. 

IV 

Direcţia Sport, 

Secția Sport de 

Performanță 

 

Planul de 

acţiune a 

Guvernului 

pentru anii 

2016 -2018 

1.11.  Elaborarea Regulamentului de 

acordare a distincțiilor și titlurilor sportive  
Risc intern 

- nerespectarea termenelor de 

elaborare a proiectului 

Document elaborat și aprobat Trim. I Direcţia Sport, 

Secția Sport de 

Performanță 

DAMEP 

 

Legea nr. 330 

din 25.03. 

1999 cu pri -

vire la cultura 

fizică și sport 

1.12.  Elaborarea Clasificației Sportive 

Unice a Republicii Moldova pentru anii 

2017-2020 

Risc extern 

- lipsa sau număr redus de propu- 

neri din partea părților interesate 

Risc intern 

- nerespectarea termenelor de 

elaborare a documentului 

Document elaborat și aprobat Trim. 

IV 

Direcţia Sport, 

Secția Sport de 

Performanță 

 

Legea nr. 330 

din 25.03. 

1999 cu pri- 

vire la cultura 

fizică și sport 

1.13. Definitivarea proiectului Strategiei de 

dezvoltare a culturii fizice și sportului în 

Republica Moldova – 2020 și a Planului de 

acțiuni pentru implementarea acesteia 

Risc extern 

- tergiversarea avizării proiectului  

de către autorităţile implicate;  

Risc intern 

- nerespectarea termenelor-limită de 

prezentare a informaţiilor  de către 

participanţii la proces; 

- nerespectarea termenelor de 

elaborare și prezentare spre avizare/ 

aprobare  a documentului de politici 

 - fluctuația sporită a personalului 

calificat 

Strategie elaborată  Trim. III Direcția sport,  

Direcția juridică 

Direcția analiză, 

monitorizare și 

evaluare a 

politicilor 

Planul de ac- 

țiuni al Gu- 

vernului  

pentru anii 

2016-2018 

 

Legea 

nr.330/1999 

cu privire la 

cultura fizică 

și sport 
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1.14. Modificarea Hotărîrii  Guvernului nr. 

733 din 29 septembrie 2011 „Cu privire la 

crearea Comisiei guvernamentale pentru 

politicile de tineret” 

Risc extern 
- propunerile de ajustare ar putea să 

nu fie susținute de către părțile 

interesate (societatea civilă, APC) 

Risc intern 

- nerespectarea termenelor-limită de 

prezentare a proiectului spre aprobare 

Proiect elaborat și înaitat spre 

aprobare 

Suport oferit secretariatului 

comisiei în procesul de organizare a 

ședințelor 

Propuneri de eficientizare a 

activității comisiei înaintate 

Trim. III Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

1.15. Revizuirea și elaborarea Planului de 

Acțiuni privind implementarea Strategiei de 

Dezvoltare a Sectorului de Tineret  

Risc extern 
Proces anevoios de consultare și 

avizare 

Divergențe apărute asupra proiectului 

de plan de acțiuni 

Risc intern 
tergiversarea procesului de revizuire 

și elaborare a Planului 

Consultări realizate și plan 

definitivat 

Proiect de H.G. elaborat și înaintat 

spre aprobare 

 

Trim. 

IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

1.16. Elaborarea regulamentului de 

organizare şi desfăşurare a programului 

,,Capitala Naţională a Tineretului” 

Risc extern 
Lipsa sau număr redus de propuneri 

din partea APC 

Risc intern 
Proces tergiversat de consultare 

Proiect de act normativ elaborat 

Numărul de propuneri parvenite de 

la APC  

Trim III Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

1.17. Elaborarea proiectului H.G. privind 

crearea Agenției Naționale pentru 

Dezvoltarea Programelor și Activității de 

Tineret 

Risc extern 
Lipsa sau insuficiența mijloacelor 

financiare 

Risc intern 
Tergiversarea procesului de elaborare 

a documentelor 

Experți contractați 

Proiect de H.G. elaborat 

Locație și costuri identificate 

Agenția funcțională 

Trim. I-

IV 

Direcția Tineret SSC 2016-

2018 pentru 

domeniul 

tineretului și 

sportrului 

1.18. Perfecționarea continuă a cadrului 

normativ din domeniul tineretului 
Risc extern 

Calitatea joasă a propunerilor înaitate 

Ajustarea altor acte normative 

conexe domeniului de tineret de către 

alte instituții 

Risc intern 
Tergiversarea procesului de 

perfecționare a cadrului normativ 

Nr. de propuneri elaborate și 

înaitate 

Cel puțin 2 acte normative 

definitivate și înaitate spre aprobare 

Trim. I-

IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

1.19. Definitivarea și implementarea 

programului național de asistență pentru 

dezvoltarea și extinderea serviciilor 

Centrelor de tineret 

Risc extern 
Rata scăzută de accesare a 

programului 

Proces anevoios  de încheiere a 

acordurilor  de cooperare 

Program definitivat și aprobat 

Nr. de centre de tineret care au 

accesat programul  

Trim. 

IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 
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Risc intern 
Aspecte tehnice și birocratice  de 

predare a echipamentului  și 

bunurilor către centrele de tineret 

1.20. Dezvoltarea cadrului normativ și 

metodologic privind asigurarea calității 

serviciilor pentru tineri   

Risc extern 
Grup neuniform și cu cunoștinte 

slabe în sectorul de tineret 

Raport cu constatări irelevante 

Diversitatea opiniilor și abordărilor 

privind prestatorii de servicii și 

centrele de tineret 

Risc intern 
Tergiversarea aprobări Standardelor 

de calitate ale serviciilor de tineret  

Grup de referință intersectorial 

creat  

Indicatori de evaluare a serviciilor 

elaborați 

Raport privind fezabilitatea 

proiectelor  de documente a 

standardelor de calitate elaborat 

Standarde de calitate ale serviciilor 

de tineret înaitate spre aprobate 

Trim. I-

IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

1.21. Elaborarea unui set de indicatori ai 

competențelor lucrătorului de tineret 
Risc extern 

Surse naționale de documentare 

limitate 

Risc intern 
Tergiversarea procesului de 

consultare 

Set elaborat Trim. 

IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

1.22. Elaborarea setului de documente 

necesare formării profesionale a 

lucrătorului de tineret 

Risc extern 
Dificultăți în procesul de consultare 

și definitivare a documentelor, în 

special cu APC vizate direct 

Risc intern 

- termeni restrînşi  pentru elaborarea 

setului de documente 

Set de proiecte de documente 

privind formarea profesională a 

lucrătorului de tineret elaborat 

Trim. 

IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

1.23. Revizuirea și elaborarea unui nou 

Regulament cu privire la acordarea 

premiilor naționale pentru tineret 

Risc extern 
Calitatea joasă a propunerilor de 

modificare a Regulamentului 

Tergiversarea aprobării proiectului 

de act normativ 

Risc intern 

Nerespectarea termenelor de 

elaborare a Regulamentului 

Regulament elaborat și înaitat spre 

aprobare 

Trim. II-

III 

Direcția Tineret Legea nr.215 

din 29.07. 

2016 cu pri-

vire la tineret 

HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

1.24. Modificarea și completarea Hotărîrii 

Guvernului nr.381 din 13.04.2006 ,,Cu 

privire la condițiile de salarizare în sistemul 

bugetar” (prezentarea propunerilor de 

Risc intern 

- termeni restrînşi  pentru elaborarea 

propunerilor de modificare a actului 

normativ 

Propuneri elaborate și prezentate Trim. II Direcția sport 

DAMEP 

Legea nr.355 

din 23.12. 

2005, 

HGnr.381 
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rigoare la anexa nr.5, Ministerului 

Educației) 

Direcția 

financiară 

din 

13.04.2006 

1.25. Modificarea și completarea Ordinu- 

lui ministrului tineretului și sportului nr.653 

din 15.11.2012 ,,Cu privire la statele-tip de 

funcții ale școlilor sportive” 

Risc extern 
Prezentare întîrziată a propunerilor 

Risc intern 

Nerespectarea termenelor de elabo- 

rare și aprobare a proiectului 

Ordin elaborat și aprobat Trim. II Direcția sport 

DAMEP 

Direcția 

financiară 

 

Obiectivul nr.2: Realizarea cercetărilor, studiilor și analizelor în domeniul de tineret precum și susținerea publicațiilor tematice   

2.1. Susținerea inițiativelor privind 

informarea tinerilor 

 

Risc extern 
Lipsa solicitărilor de susținere a 

inițiativelor de informare 

Rata scăzută de promovare și acces la 

sursele media  

Nr. de surse de informare susținute Trim. I-

IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

2.2. Acordarea suportului pentru 

mediatizarea on-line a oportunităților de 

internship 

Nr. limitat de organizații în domeniu 

Nr. limitat pe piață de oferte de 

internship 

 

Parteneriate stabilite cu 

organizațiile ce promovează 

oportunități de internship 

Trim. 

IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

2.3. Realizarea unui studiu naţional privind  

ponderea tinerilor angajaţi care anterior au 

beneficiat de internshipuri 

Lipsa aplicanților pentru realizarea 

studiului 

Lipsa instrumentului de monitorizare 

și evidență a ofertelor de internship 

Termeni de referință elaborați 

Organizarea concursului de 

selectare și contractare a serviciilor 

Studiu realizat, cu constatări și 

recomandări 

Trim. 

IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

2.4. Realizarea studiului privind situația 

actuală și perspectivele de dezvoltare a 

parteneriatelor dintre sectorul public și cel 

asociativ privind contractarea de servicii 

Lipsa aplicanților pentru realizarea 

studiului 

Lipsa instrumentului de monitorizare 

și evidență a  procesului de 

contractare a serviciilor  

Termeni de referință elaborați 

Organizarea concursului de 

selectare și contractare a serviciilor 

Studiu realizat, cu constatări și 

recomandări 

 

Trim. 

IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

2.5. Promovarea activităților de educație 

nonformală, inclusiv pentru tinerii cu 

oportunități reduse 

Lipsa aplicanților la concursul de 

contractare a serviciilor 

Ghid nedefinitivat 

Termeni de referință elaborați 

Servicii contractate 

Ghid elaborat și distribuit 

Trim. 

IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

2.6. Susținerea măsurilor și acțiunilor de 

prevenire a riscurilor în mediul on-line a 

tinerilor 

Nr. limitat de organizații în domeniu 

Imposibilitatea stabilirii unui 

parteneriat cu instituțiile responsabile 

Organizații și instituții identificate 

ce realizează măsuri de prevenire a 

riscurilor în mediul on-line  

Informarea organelor și instituțiilor 

competente (expl. MAI) 

 

Trim. I-

IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 
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Obiectivul nr.3: Promovarea principiului de participare și dezvoltarea mecanismelor de realizare a participării tinerilor în procesul de luare a deciziilor 

3.1. Acordarea suportului metodologic şi 

financiar pentru crearea structurilor de co-

management la nivel raional 

Lipsa aplicanților din partea 

organizațiilor cu expertiză în 

domeniu 

Lipsa de interes din partea APL de a 

crea asemenea structuri 

Capacități instituționale insuficiente 

la nivel local de a gestiona activitatea 

comisiilor 

Termeni de referință elaborați  

Servicii contractte 

Nr. de autorități publice la care s-a 

oferit suport și consultanță 

Trim IV Direcția Tineret  

3.2. Crearea şi asigurarea funcţionalităţii 

platformei web naţionale privind 

participarea şi informarea tinerilor 

Costuri ridicate de elaborare a 

platformei 

Funcționalitate redusă a platformei 

Nivel redus de promovare a 

platformei și de accesări 

Concept definitivat și elaborarea 

caietului de sarcini 

Companie contractată pentru 

elaborarea site-ului 

Platformă funcțională 

Trim. I-

IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

3.3. Susținerea participării tinerilor în 

procesul de planificare și monitorizare a 

executării bugetelor la nivel local 

Cooperare redusă din partea APL în 

acest proces 

Mod redus de implicare a Consiliilor 

în cadrul procesului bugetar și/sau și 

calitatea redusă a monitotizării 

Nr. de  consilii implicate în 

procesul bugetar 

Rapoarte/constatări din partea 

consiliilor de tineret privind 

elaborarea și executarea bugetelor 

locale 

Trim. 

IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

3.4. Susținerea campaniilor de informare cu 

privire la necesitatea participării tinerilor în 

procesul de luare a deciziilor 

Mecanisme de promovare a 

campaniilor ineficiente 

Lipsa de interes din partea tinerilor, 

sau consiliilor de tineret, a APL etc. 

Numărul de activități realizate de 

către consiliile de tineret 

Numărul de consilii de tineret care 

asigură participarea tinerilor în 

procesul de luare a deciziilor 

Trim. 

IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

3.5. Organizarea instruirilor privind crearea 

şi funcţionarea unui consiliu local al 

tinerilor 

Interes scazut din partea tinerilor 

Lispa de deschidere/cooperare din 

partea specialistului de tineret 

Numărul de instruiri realizate  

Numărul de grupuri de initiative 

create în vederea creării consiliilor 

Trim. I -

IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

3.6. Organizarea ședințelor rețelei naționale 

a consiliilor locale ale tinerilor 

Dificultăți de acoperire a cheltuielilor 

de organizare și participare 

Unele decizii nu au fost adoptate 

2 ședințe susținute 

Nr. de decizii luate privind 

eficientizarea funcționalității rețelei 

Trim. I -

IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

3.7. Organizarea forumului anual al rețelei 

consiliilor locale ale tinerilor 

Dificultăți de acoperire a cheltuielilor 

de organizare și participare 

Documentul final nu a fost adoptat 

Forum organizat 

Nr. de consilii participante 

Declarație/rezoluție adoptată 

Trim. I -

IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

3.8. Implementarea programului de 

asistență pentru consolidarea și dezvoltarea 

CLT 

Parteneriat neîncheiat și lipsa 

susținerii financiare 

Nr. de consilii s-a diminuat 

Acord de parteneriat semnat cu 

MTS 

Nr. și calitatea acțiunilor realizate 

Trim. I-

IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 
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Nr. de consilii în profil teritorial 

implicate în program 

3.9. Organizarea instruirilor pentru consiliul 

local al tinerilor privind asigurarea 

durabilității financiare 

Dificultăți de acoperire a cheltuielilor 

de organizare și participare 

Rata scăzută de participare la 

instruiri  

Nr. de sesiuni de instruire realizate 

Nr. de consilii care au delegat 

reprezentanți 

Trim. I-

IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

3.10. Asigurarea participării tinerilor cu 

oportunități reduse la toate activitățile 

consiliilor locale ale tinerilor 

Rata scăzută de participare 

Instrumente de promovare și 

selectare a participanților ineficiente 

Impedimente obiective de asigurare a 

participării (transport, locație etc.) 

Numărul de tineri din grupurile cu 

oportunităţi reduse implicaţi; 

Numărul de activități realizate cu 

implicarea acestora 

Trim. I -

IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

3.11. Instruirea persoanelor-cheie din 

consiliile locale ale tinerilor privind 

participarea incluzivă a tinerilor cu 

oportunități reduse 

Implicare scăzută a persoanelor 

instruite 

Instrumente de participare incluzivă 

nu sunt aplicate pe deplin 

Persoane instruite din fiecare 

consiliu 

Aplicarea instrumentelor de 

participare incluzivă 

Trim. I -

IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

3.12. Promovarea programelor de 

mobilitate în rîndul tinerilor 

Diminuarea oportunităților de 

mobilitate la nivel European 

Lipsa de implicare/aplicare la 

programe a tinerilor 

Nr. de oportunități privind 

mobilitatea tinerilor promovate 

Nr. de activități în comun realizate 

cu partenerii 

Trim. I-

IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

3.13. Susţinerea schimbului de experiențe 

dintre membrii consiliilor locale ale 

tinerilor 

Insuficiența mijloacelor financiare 

pentru realizarea acțiunilor 

Calitate scăzută a bunelor practici 

prezentate 

Nr. de schimburi de experiențe 

efectuate 

Nr. de consilii care au efectuat 

schimburi de experiență 

Trim. I-

IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

Obiectivul nr.4: Promovarea spiritului civic în rîndurile tinerilor și dezvoltarea sectorului de voluntariat 

4.1.  Desfășurarea Săptămînii naționale a 

voluntariatului 

Coalitia voluntariat nu se implică 

Lipsa de interes de a se implica APL 

și /sau coordonatorii locali 

Insuficiența mijloacelor financiare 

Parteneriat stabilit cu Coaliția 

voluntariat privind susținerea 

financiară și logistica a SNV 

Nr. de acțiuni realizate și acoperirea 

în profil teritorial 

Trim. I-

III 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

4.2. Susținerea organizării festivalului 

voluntarilor 

Insuficiența mijloacelor financiare 

Lipsa partenerilor privind susținere 

proiectului 

Management defectuos al echipei de 

administrare a Festivalului 

Parteneriat stabilit cu o organizatie 

privind susținerea logistică și 

financiară a festivalului 

Nr. de aplicanți și premianți 

Trim I -

IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 
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4.3. Susținerea organizării conferinței 

naționale a voluntarilor 

Insuficiența mijloacelor financiare 

Nota conceptuală nu este agreată de 

toți partenerii 

Parteneriat stabilit cu Coaliția 

Voluntariat 

Notă conceptuală elaborată 

Conferință organizată 

Trim. 

III-IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

4.4. Instruirea continuă a coordonatorilor de 

voluntari 

Insuficiența mijloacelor financiare 

Organizatie parteneră neidentificată 

Parteneriat stabilit cu organizațiile 

cu expertiză în domeniu 

Nr. de coordonatori de voluntari 

pregătiți 

Trim. I-

IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

4.5. Asigurarea funcționării comisiei de 

certificare a instituțiilor gazdă a activității 

de voluntariat 

Lipsa dosarelor de solicitare a 

acreditării 

Lipsa mijloacelor financiare pentru 

editarea carnetelor de voluntar și 

realizarea funcției de control 

Numărul de ședințe organizate 

Numărul de organizații acreditate 

Numărul de carnete oferite 

Trim. I-

IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

4.6. Susținerea inițiativelor tinerilor și 

promovarea practicilor pozitive de activism 

civic  

Lipsa sau insuficiența mijloacelor 

financiare de susținere a inițiativelor 

Lipsa de interes a APL de a participa 

în program 

Număr redus de centre de tineretcare 

implementează programul la 

componentele vizate 

Numărul de inițiative și practici 

pozitive susținute 

Program de granturi pentru centrele 

de tineret definitivat 

Centrele de tineret implementează 

componentele programului la nivel 

de comunitate 

Trim. I-

IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

4.7. Susținerea organizării trainingurilor, 

seminarelor, etc. de formare a tinerilor 

lideri 

Lipsa sau insuficiența mijloacelor 

financiare privind susținerea 

activităților 

Puține solicitări de 

susținere/cofinanțare 

Nr. de activități susținute privind 

leadership-ul în rîndul tinerilor 

Trim. 

IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

Obiectivul nr.5: Dezvoltarea și asigurarea cadrului de politici privind serviciile de tineret 

5.1. Organizarea și desfășurarea sesiunilor 

de consultare a prestatorilor de servicii și 

elaborarea indicatorilor de rezultat a 

serviciilor de tineret 

Plan și mecanism elaborat cu 

depășirea termenelor 

Lipsa de cooperare din partea 

centrelor de tineret 

Calitatea joasă a serviciilor de tineret 

prestate 

Nr. de consultări organizate 

Mecanism elaborat și aplicat 

Raport de monitorizare a 

indicatorilor elaborat 

Trim. II-

IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

5.2. Desfăşurarea forumului anual al 

prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor 

Mijloace financiare insuficiente 

Slaba participare/reprezentare a 

instituțiilor și organizațiilor la forum 

Forum desfășurat 

Nr. organizațiilor participante 

Document final adoptat 

Trim. 

IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 
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5.3. Facilitarea schimburilor de experienţe 

în cadrul reţelei naţionale a prestatorilor de 

servicii prietenoase tinerilor şi la nivel 

internaţional 

Miloace financiare insuficiente 

Slaba implicare a instituțiilor și 

organizațiilor  

Nr. de acțiuni și de organizații care 

au realizat schimburi de experiențe 

Trim. 

IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

5.4. Extinderea reţelei de tineri educatori 

„De la egal la egal” 

Mijloace financiare insuficiente 

Riscul de a nu se forma grupuri de 

inițiativă la nivel local 

Acord încheiat cu rețeaua tinerilor 

educatori de la egal la egal 

Nr. de membri ai rețelei extins 

Nr. de acțiuni realizate în comun 

Trim. 

IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

5.5. Susținerea și promovarea modului de 

viață sănătos în rîndul tinerilor 

Lipsa de inițiativă și implicare a 

organizațiilor și instituțiilor de tineret 

în cadrul acestui proces 

 

Nr. de acțiuni susținute în 

parteneriat de către MTS 

Trim. 

IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

Obiectivul nr.6: Susținerea inițiativelor, programelor, proiectelor și tinerilor la nivel local și central prin dezvoltarea capacităților umane și 

instituționale 

6.1. Oferirea suportului APL privind 

elaborarea documentelor de planificare 

strategică 

Lipsa de interes din partea APL 

de a solicita suport 

Imposibilitatea din partea MTS de a 

contracta servicii de planificare 

strategică 

Termeni de referință elaborați 

Servicii de planificare strategică 

contractate 

Numărul de APL care s-au adresat 

pentru oferirea suportului 

Nr. de APL care au inițiat 

elaborarea sau reactualizarea  

planurilor de acțiuni, programelor, 

strategiilor locale de tineret 

Trim IV Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

6.2. Organizarea și susținerea acțiunilor 

pentru tineret în cadrul proiectului 

„Capitala Tineretului” 

Insuficienta mijloacelor financiare la 

nivel local, central 

Implicarea redusă a tuturor 

partenerilor 

 

Plan de acțiuni aprobat 

Acțiunile asumate finanțate 

Gradul de implementare a planului 

de acțiuni 

Trim. I-

IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

6.3. Asigurarea coordonării la nivel național 

a acțiunilor dedicate Zilei Naționale a 

Tineretului și Zilei Internaționale a 

Studentului 

Numărul redus de APL implicate și 

care desfășoară acțiuni 

 

Nr. de propuneri de acțiuni 

recepționate de la APL 

Calendar (plan de acțiuni) elaborat 

Trim. 

IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

6.4. Organizarea Galei Naționale a 

Tineretului 

Insuficienta mijloacelor financiare 

alocate pentru organizarea Galei 

Număr scăzut de aplicanți la premiul 

pentru tineret 

 

Eveniment organizat 

Premiu național decernat  

Acțiuni de mediatizare realizate 

Trim. 

IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 
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6.5. Organizarea activităților de instruire 

tematică a specialiștilor de tineret din 

cadrul autorităţilor administraţiei publice 

locale, inclusiv a rolului lor în funcţionarea 

consiliilor locale ale tinerilor 

Nr. redus de specialiști de tineret 

participanți 

Cunoștințe și abilități practice slab 

dezvoltate ale specialiștilor de tineret 

Interes scazut din partea tinerilor 

Lispa de deschidere/cooperare din 

partea specialistului de tineret 

 

Numărul de activități la care au 

participat specialiștii de tineret 

Nr. de instruiri tematice realizate 

Trim. I -

IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

Obiectivul nr.7: Dezvoltarea sectorului de tineret și a mecanismelor de suport în asigurarea calității lucrului de tineret 

7.1. Susținerea instruirilor reprezentanţilor 

ONG-urilor de tineret în domeniul 

dezvoltării organizaționale  

Organizațiile partenere nu au o 

asemenea prioritate și lipsa de interes 

de a solicita suport 

Lipsa mijloacelor financiare 

Numărul persoanelor și 

organizațiilor participante la 

instruiri  

Nr. de instruiri susținute 

Trim. 

IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

7.2. Promovarea experiențelor pozitive din 

sectorul asociativ de tineret 

Mijloace financiare reduse 

Nr. limitat de organizații care au 

solicitat suport 

Nr. de activități susținute Trim. 

IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

7.3. Instruirea reprezentanţilor ONG-urilor 

de tineret în domeniul dezvoltării 

organizaționale 

Suportul nu a fost solicitat de către 

organizațiile necomerciale 

Calitatea redusă a instruirilor și rata 

scăzută de aplicare a cunoștințelor 

Nr. de acțiuni susținute și membri 

ai ONG-urilor de tineret 

Trim. 

IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

7.4. Desfășurarea anuală a Programului  de 

granturi dedicat organizatiilor de tineret 

Disponibilități reduse de finanțare a 

unui nr. sporit de proiecte și/sau a 

acțiunilor din cadrul proiectelor 

contratate 

Capacități reduse de implementare a 

organizațiilor contractate 

Resurse umane limitate pentru 

asigurarea eficientă a monitorizării 

proiectelor 

Rapoarte de evaluare cu indicatori 

slabi de rezultat  

Program lansat 

Nr. de proiecte/organizații 

contractate 

Rapoarte de evaluare elaborate 

pentru fiecare proiect în parte 

Trim. 

IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

7.5. Organizarea şi desfăşurarea modulelor 

(sesiunilor) de perfecţionare continuă a 

lucrătorilor de tineret 

Nr. redus de lucrători de tineret 

aplicanți 

Rata scăzută de aplicare a 

cunoștințelor dobîndite 

Nr. de sesiuni de formare 

profesională organizate 

Nr. de lucrători de tineret 

beneficiari 

Trim. 

IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 
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7.6. Desfăşurarea forumului național al 

lucrătorului de tineret 

Mijloace financiare limitate 

Calitatea și reprezentativitatea 

scăzută  în cadrul a forumului prin 

prisma de conținut și participanți 

Forum organizat 

Lucrători de tineret reprezentativi 

în profil teritorial și instituțional 

Trim.IV Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

Obiectivul nr.8: Susținerea și dezvoltarea oportunităților antreprenoriale și de angajare în rîndul tinerilor 

8.1. Susținerea desfăşurării forumului 

național al tinerilor antreprenori 

Implicare redusă a partenerilor cu 

competențe în domeniu 

Mijloace financiare reduse 

Organizații partenere implicate 

Forum susținut 

Nr. de participanți la forum 

Trim. 

IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

8.2. Susținerea organizării și desfășurării de 

conferințe, instruiri, școli de vară pentru 

tineri în scopul dezvoltării abilităților 

antreprenoriale precum și a celor de 

angajare în cîmpul muncii 

Inițiative reduse din partea 

partenerilor 

Disponibilități financiare reduse 

Nr. redus de participanți la activități 

Nr. de acțiuni susținute 

Nr. de tineri participanți și 

informați 

Trim. 

IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

8.3. Organizarea tîrgului locurilor de muncă 

pentru tineret 

Indisponibilitatea implicării 

instituțiilor partenere 

Mijloace financiare limitate 

Nr. redus de agenți economici cu 

oferte de muncă prezenți la tîrg 

Ofertele de muncă prezentate nu 

coincid cu așteptările vizitatorilor 

Tîrg al locurilor de muncă susținut 

și organizat 

Nr. de tineri vizitatori ai tîrgului și 

ulterior angajați 

Trim. II Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

Obiectivul nr.9: Dezvoltarea și consolidarea parteneriatelor cu statele și structurile de tineret ale organizaţiilor internaţionale 

9.1. 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.) 

Lipsa mijloacelor financiare 

Stabilirea de către structurile 

international partenere a locațiilor de 

desfășurare a activităților în alte 

regiuni/țări 

Nr. de acțiuni susținute 

Nr. de acțiuni realizate 

Nr. de țări participante 

Nr. de tineri și organizații 

participante din Republica Moldova 

Nr. acțiuni realizate în cadrul 

Campaniei Fără Ură a CoE 

Trim. I-

IV 

Direcția Tineret 

 

HG nr.1006 

din 

10.12.2014 

9.2. 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 

Lipsa mijloacelor financiare 

Schimbarea politicii externe a RM 

Decizii luate în defavoarea 

Republicii Moldova 

Nr. de participanți și reuniuni sau 

alte activități la care s-a asigurat 

participarea 

Nr. de decizii care au vizat 

Republica Moldova 

Trim. I-

IV 

Direcția Tineret HG nr.1006 

din 

10.12.2014 
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Europeană, Organizația Națiunilor Unite, 

Comunitatea Statelor Independente, 

GUAM, Inițiativa Central Europeană, 

Grupul de la Visegrad etc.) 

Nr. de contacte și parteneriate 

inițiate 

Nr. de bune practici preluate 

 Obiectivul nr.10: Crearea condițiilor optime de pregătire a sportivilor  și asigurarea realizării activităților sportive conform Calendarului acțiunilor sportive 

naționale și internaționale pe anul 2017 

10.1. Elaborarea Calendarului acţiunilor 

sportive naţionale şi internaţionale pe anul 

2017 

Risc extern 
Nerespectarea termenelor-limită de 

prezentare a informațiilor  

Risc intern 

Nerespectarea termenelor de 

elaborare/aprobare a Calendarului 

Calendar elaborat 

Numărul de propuneri elaborate și 

înaintate 

Trim. I Direcția sport Legea nr. 

330 din 

25.03.1999 

cu privire la 

cultura fizică 

și sport 

10.2. Elaborarea Listei lotului naţional pe 

anul 2017 
Risc extern 

- prezentarea informaţiilor  necalita- 

tive (necorespunderea pe categorii de 

vîrstă și pregătire fizică a sportivilor) 

şi nerespectarea termenelor-limită de 

prezentare a informaţiilor 

Risc intern 

- Nerespectarea termenelor de 

elaborare/aprobare a documentului 

Lista lotului naţional pe anul 2017 

elaborată și aprobată 

Trim. I Direcţia Sport, 

Secția Sport de 

Performanță 

 

Legea nr. 

330 din 

25.03.1999 

cu privire la 

cultura fizică 

și sport 

10.3. Asigurarea loturilor naționale cu 

echipament sportiv 
Risc extern 

- austeritatea bugetară  

- neidentificarea celei mai 

reprezentative oferte privind 

procurarea echipamentului sportiv 

Numărul loturilor asigurate cu 

echipament sportiv– 15 de loturi 

Trim. I-

IV 

Direcţia Sport, 

Secția Sport de 

Performanță 

 

Legea nr. 

330 din 

25.03.1999 

cu privire la 

cultura fizică 

și sport 

10.4. Analiza dosarelor prezentate spre 

examinare Comisiei republicane de 

acordare a distincțiilor şi categoriilor 

sportive şi acordarea distincțiilor, 

categoriilor sportive, conform 

Regulamentului și Clasificaţiei Sportive 

Unice a Republicii Moldova  

 

Risc extern 
- prezentarea componenței lotului pe 

categorii de vîrstă neconform 

Regulamentul aprobat  

  

 

Numărul dosarelor analizate şi 

procesate, 400 de dosare 

Trim. II-

IV 

Direcţia Sport, 

Secția Sport de 

Performanță 

 

Legea nr. 

330 din 

25.03.1999 

cu privire la 

cultura fizică 

și sport 

10.5. Acordarea suportului metodologic 

federațiilor sportive la elaborarea 

strategiilor de dezvoltare a ramurilor de 

Risc extern 

lipsă de initiative din partea 

Federațiilor 

Strategii elaborate pe ramuri de 

sport 

 

 

Trim. I- 

Direcţia Sport, 

Secția Sport de 

Performanță 

Legea nr. 

330 din 

25.03.1999 
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sport (atletism, baschet, caiac-canoe, 

ciclism, tenis de masă, gimnastică, judo, 

șah, rugby, volei, biatlon) 

 

 

IV  cu privire la 

cultura fizică 

și sport 

10.6. Asigurarea organizării şi desfăşurării 

campionatelor naţionale la ramurile de sport 

olimpice şi neolimpice practicate în 

Republica Moldova 

Risc extern 
-    -  austeritatea bugetară 

- lobarea intereselor pentru anumiți 

sportivi 

Numărul campionatelor organizate 

și desfășurate – 350 de campionate 

Numărul de participanți - 20 000 - 

25 000 de sportivi la competiţiile 

interne 

Trim. I-

IV 

Direcţia Sport, 

Secția Sport de 

Performanță 

 

Legea nr. 

330 din 

25.03.1999 

cu privire la 

cultura fizică 

și sport 

10.7. Delegarea loturilor naţionale la 

concursurile internaţionale incluse în 

Calendar pe anul 2017 

Risc extern 
- austeritatea bugetară 

- lobarea intereselor pentru 

anumiți sportivi 

Numărul de participanți - 2500 de 

sportivi participanţi la concursurile 

internaţionale 

Numărul de medalii obținute 

Trim. I-

IV 

Direcţia Sport, 

Secția Sport de 

Performanță 

 

Legea nr. 

330 din 

25.03.1999 

cu privire la 

cultura fizică 

și sport 

10.8. Organizarea şi desfăşurarea festivităţii 

de premiere a sportivilor pentru rezultatele 

obţinute în anul 2017  „Gala Sportului 

2017” 

Risc extern 

- austeritatea bugetară 

- nerespectarea Regulamentului 

competiției sportive 

Acțiune festivă organizată și 

desfășurată 

Numărul sportivilor premiați 

Trim. 

IV 

Direcţia Sport, 

Secția Sport de 

Performanță 

 

Legea nr. 

330 din 

25.03.1999 

cu privire la 

cultura fizică 

și sport 

10.9.  Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor 

cultural-sportive  consacrate „Zilei 

Sportivului 2017” 

Risc extern 
- insuficienţa resurselor financiare 

Risc intern 

- nerespectarea Regulamentului 

competiției sportive 

Acţiune cultural-sportivă organizată 

și desfășurată    

Numărul de participanți – 60 000 

de persoane 

Trim. II Direcția sport, în 

colaborare cu 

federațiile 

sportive de pro- 

fil, APL 

Legea 

nr.330/1999 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.1552 din 

04.12.2002 

10.10. Desfășurarea Turneului de mini-

fotbal „Cupa Eroilor”, consacrat eroilor 

căzuți pentru apărarea integrității teritoriale 

și independenței Republicii Moldova 

 Risc extern 
- insuficienţa resurselor financiare 

Risc intern 

- nerespectarea Regulamentului 

competiției sportive 

Turneu desfășurat 

Numărul de participanți 

 

 

Trim. I Direcția sport, în 

colaborare cu 

Consiliul admi- 

nistrativ al Aso -

ciației veterani- 

lor de război pen 

tru independență 

Legea 

nr.330/1999 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.1552 din 

04.12.2002 
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10.11. Asigurarea organizării și desfășurării 

acțiunilor cultural-sportive consacrate Zilei 

Independenței Republicii Moldova: 

a) Lupta națională „Trînta”; 

b) Cursa de ciclism 

Risc extern 

- Prezentarea întîrziată a 

documentelor pentru desfășurarea 

competiției  

- Insuficienţa resurselor financiare 

Risc intern 

Nerespectarea Regulamentului 

competiției sportive 

2 acțiuni organizate și desfășurate 

Numărul de participanți – 600 de 

persoane 

Trim. III Direcția sport,  

în colaborare cu 

federațiile 

sportive de pro- 

fil, APL 

Legea 

nr.330/1999 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.1552 din 

04.12.2002 

10.12. Desfășurarea acțiunilor cultural-

sportive  consacrate “Zilei Europei”  

a) Cursa de alergări  

b) Cursa de ciclism 

Risc extern 
- Insuficienţa resurselor financiare 

Risc intern 

Nerespectarea Regulamentului 

competiției sportive 

Cursa de alergări organizată și 

desfășurată 

Cursa de ciclism organizată și 

desfășurată 

Numărul de participanți - 2000 de 

persoane 

Trim.  

II-III 

Secția școli 

sportive şi 

sportul pentru 

toţi,   

Federaţia de 

profil, APL 

Legea 

nr.330/1999 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.1552 din 

04.12.2002 

10.13. Asigurarea organizării și desfășurării 

Festivalului Prieteniei, Creativității și 

Olimpismului “Clipa Siderală”, ediția a 

XXVI-a 

Risc extern 

- Prezentarea întîrziată a 

documentelor pentru desfășurarea 

competiției  

- Insuficienţa resurselor financiare 

Risc intern 

Nerespectarea Regulamentului 

competiției sportive 

Festival organizat și desfășurat 

Numărul  de participanți - 200 de 

persoane 

Trim. II Secția școli spor- 

tive şi sportul 

pentru toţi, 

 în colaborare cu 

Fundația de 

caritate „Clipa 

siderală” 

Legea 

nr.330/1999 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.1552 din 

04.12.2002 

10.14. Asigurarea organizării și desfășurării 

acțiunilor sportive consacrate Zilei 

Internaționale a Copilului, cu genericul 

„Promovarea modului de viață sănătos în 

rîndul generației în creștere”: 

a)Turneul Republican de mini-fotbal pentru 

băieți „Guguţă”, ediția a XII-a; 

b) Turneul Republican de mini-fotbal 

pentru fete „Speranța”, ediția a XII-a 

Risc extern 

- Prezentarea întîrziată a 

documentelor pentru desfășurarea 

competiției  

- Insuficienţa resurselor financiare 

Risc intern 

Nerespectarea Regulamentului 

competiției sportive 

2 Turnee organizate și desfășurate 

Numărul de participanți – 14 400 

de sportivi 

Trim. II Secția școli 

sportive şi 

sportul pentru 

toţi,  

în colaborare cu 

Federația 

Moldovenească 

de Fotbal 

Legea 

nr.330/1999 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.1552 din 

04.12.2002 

 

10.15. Organizarea și desfășurarea acțiunii 

sportive pentru copii „Maratonul copiilor” 
Risc extern 

- Prezentarea întîrziată a 

documentelor pentru desfășurarea 

competiției  

- Insuficienţa resurselor financiare 

Risc intern 

Nerespectarea Regulamentului 

Maraton organizat și desfășurat 

Numărul de participanți – 100 de 

persoane 

Trim. 

IV 

Secția școli 

sportive şi 

sportul pentru 

toţi, 

în colaborare cu 

Misiunea socială 

„Diaconia” 

Legea 

nr.330/1999 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.1552 din 

04.12.2002 
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competiției sportive 

10.16. Asigurarea organizării şi desfăşurării 

Festivalului Național al Sportului Școlar 
Risc extern 

- Prezentarea întîrziată a document -

telor pentru desfășurarea competiției  

- Insuficienţa resurselor financiare 

Risc intern 

Nerespectarea Regulamentului 

competiției sportive 

Festivalul organizat și desfășurat 

Numărul de participanți – 300 de 

persoane 

Trim. I Secția școli spor 

tive şi sportul 

pentru toţi, 

în colaborare cu 

 Federaţia 

sportului școlar 

Legea 

nr.330/1999 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.1552 din 

04.12.2002 

10.17. Asigurarea organizării şi desfăşurării 

Festivalului republican de şah şi joc de 

dame 

Risc extern 

- Prezentarea întîrziată a document -

telor pentru desfășurarea competiției  

- Insuficienţa resurselor financiare 

Risc intern 

Nerespectarea Regulamentului 

competiției sportive 

Festivalul organizat și desfășurat 

Numărul de participanți – 200 de 

persoane 

Trim. III Secția școli spor 

tive şi sportul 

pentru toţi,  

 în colaborare cu 

Federaţia de 

profil, Clubul 

Republican de 

şah şi joc de 

dame 

Legea 

nr.330/1999 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.1552 din 

04.12.2002 

10.18. Organizarea Turneului Republican 

de fotbal „Cupa Guvernului”, ediţia a XI-a 

(cu genericul: “Nu consum de alcool-Nu 

consum de droguri, Nu trafic de ființe 

umane”) 

Risc extern 

- Prezentarea întîrziată a documente- 

lor pentru desfășurarea competiției  

- Insuficienţa resurselor financiare 

Risc intern 

Nerespectarea Regulamentului 

competiției sportive 

Turneu organizat și desfășurat 

Numărul de participanți – 20 000 

de persoane 

Trim.  

III-IV 

Secția școli 

sportive şi 

sportul pentru 

toţi 

Legea 

nr.330/1999 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.1552 din 

04.12.2002 

10.19. Organizarea și desfășurarea 

Turneului de mini-fotbal „Cupa Memoriei 

1986”, pentru copiii participanților la 

lichidarea consecințelor avariei de la CEA 

Cernobîl 

Risc extern 

- Prezentarea întîrziată a documen -

telor pentru desfășurarea competiției  

- Insuficienţa resurselor financiare 

Risc intern 

Inexistența sau nerespectarea 

Regulamentului competiției sportive 

Turneu de mini-fotbal organizat și 

desfășurat 

Numărul de participanți – 100 de 

persoane 

Trim. II Secția școli 

sportive şi 

sportul pentru 

toţi 

Legea 

nr.330/1999 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.1552 din 

04.12.2002 

10.20. Organizarea și desfășurarea 

Turneului Internațional de box „Memorial 

Pavel Lușcevschi” 

Risc extern 

- Prezentarea întîrziată a document -

telor pentru desfășurarea competiției  

- Insuficienţa resurselor financiare 

Risc intern 

Nerespectarea Regulamentului 

competiției sportive 

Turneu organizat și desfășurat 

Numărul de participanți 

 

 

Trim. I Secția școli spor -

tive şi sportul 

pentru toţi,  

Școala sportivă 

de box din satul 

Grimăncăuți 

Legea 

nr.330/1999 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.1552 din 

04.12.2002 



17 
 

10.21. Asigurarea organizării și desfășurării 

acțiunii sportive „Scutul Tinerilor Patrioți” 
Risc extern 

- Prezentarea întîrziată a 

documentelor pentru desfășurarea 

competiției  

- Insuficienţa resurselor financiare 

Risc intern 

Nerespectarea Regulamentului 

competiției sportive 

Acțiune sportivă organizată și 

desfășurată 

Numărul de participanți - 400 de 

persoane 

Trim. 

IV 

Secția școli 

sportive şi 

sportul pentru 

toţi, 

Consiliul admi- 

nistrativ al aso -

ciației veterani- 

lor de război 

pentru indepen- 

dență, APL 

Legea 

nr.330/1999 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.1552 din 

04.12.2002 

10.22. Desfășurarea Turneului de mini-

fotbal cu participarea angajaţilor din 

ministere, misiuni diplomatice şi organizaţii 

internaţionale acreditate în Republica 

Moldova 

Risc extern 

- Prezentarea întîrziată a document -

telor pentru desfășurarea competiției  

- Insuficienţa resurselor financiare 

Risc intern 

-  Nerespectarea Regulamentului 

competiției sportive 

Turneu organizat și desfășurat 

Numărul de participanți - 200 de 

persoane 

Trim. 

IV 

Secția școli 

sportive şi 

sportul pentru 

toţi,  

Misiuni diploma 

tice, Organizaţii 

internaţionale  

acreditate în 

Republica 

Moldova 

Legea 

nr.330/1999 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.1552 din 

04.12.2002 

10.23. Organizarea și desfășurarea 

Festivalului Internațional „Taur de aur” 

pentru persoanele cu necesități speciale, la 

7 ramuri de sport (șah, joc de dame, 

armresling, tenis de masă, powerlifting, 

boca, novus) 

Risc extern 

- Prezentarea întîrziată a document -

telor pentru desfășurarea competiției  

- Insuficienţa resurselor financiare 

Risc intern 

-  Nerespectarea Regulamentului 

competiției sportive 

Festivalul organizat și desfășurat 

Numărul de participanți - 100 de 

persoane 

Trim. II Secția școli 

sportive şi 

sportul pentru 

toţi, 

Asociația 

Invasport 

Legea 

nr.330/1999 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.1552 din 

04.12.2002 

10.24. Organizarea şi desfășurarea Jocurilor 

Olimpiadei Speciale, consacrate “Zilei 

internaționale a persoanelor cu necesități 

speciale”. 

 

Risc extern 

- Prezentarea întîrziată a document –

telor pentru desfășurarea competiției  

- Insuficienţa resurselor financiare 

Risc intern 

-  Nerespectarea Regulamentului 

competiției sportive 

Jocurile Olimpiadei Speciale 

organizate și desfășurate 

Numărul de participanți – 400 de 

persoane 

Trim. 

IV 

Secția școli spor 

tive şi sportul 

pentru toţi , în 

colaborare cu 

Federaţiile, 

asociaţiile de 

profil 

Legea 

nr.330/1999 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.1552 din 

04.12.2002 

10.25. Monitorizarea desfăşurării lecţiilor-

model/master class pe ramuri de sport 

(acrobatică, judo, ciclism) 

Risc extern 

- Insuficienţa resurselor financiare 

Risc intern 

- Nerespectarea orarului aprobat 

3 lecții demonstrative desfășurate 

Numărul de participanți – 150 de 

persoane 

Trim.   

II-IV 

Secția școli 

sportive şi 

sportul pentru 

toţi 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.463/2006 
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10.26.  Monitorizarea procesului de 

instruire și antrenament în școlile sportive 

din subordine 

Risc intern 

- Lipsa unui 18nitial de monitorizare 

aprobat; 

- Nerespectarea graficului aprobat 

Numărul școlilor sportive 

monitorizate, conform graficului 

Numărul de rapoarte de 

monitorizare întocmite 

Trim. I-

IV 

Secția școli 

sportive și 

sportul pentru 

toți 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.463/2006 

10.27. Atestarea profesorilor-antrenori din 

școlile din subordinea Ministerului 

Tineretului și Sportului 

Risc extern 

- Prezentarea portofoliului 

incomplet/cu date ironate; 

Risc intern 

- Aprobare nejustificată a profesori-

lor-antrenori ce aspiră la grad didactic  

Numărul de profesori-antrenori 

aprobați 

Listă elaborată și prezentată în 

termenii stabiliți Comisiei 

Republicane de atestare 

 

Trim. I-

II 

Secția școli 

sportive și 

sportul pentru 

toți 

Ordinul 

Min.Educație

i nr. 336 din 

03.05.2013 

10.28. Tarifarea şcolilor/liceelor sportive 

din Republica Moldova 
Risc extern 

- Prezentarea întîrziată a document –

telor pentru  tarifare; 

- Prezentarea ironată a informațiilor 

Risc intern 

- Omiterea unor controale-cheie în 

efectuarea tarifării; 

- Stabilirea incorectă a normei 

didactice; - Proces de tarifare întîrziat 

92 de școli/licee sportive tarifate Trim.   

IV 

Secția școli 

sportive şi 

sportul pentru 

toţi 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.463/2006 

10.29. Colectarea și generalizarea 

rapoartelor statistice anuale: 

a) Activitatea şcolilor sportive (nr. 5-şs); 

 

b) Dezvoltarea culturii fizice şi sportului 

(nr. 1-cf); 

Risc extern 

- Prezentarea întîrziată a datelor 

statistice;  

- Prezentarea ironată a datelor 

Risc intern 

- Prelucrarea necalitativă a datelor și 

informațiilor; 

- Prezentarea Rapoartelor statistice 

cu întîrziere la BNS 

92 de rapoarte din școli/licee 

sportive colectate și generalizate 

35 de rapoarte din raioane și 

municipii colectate și generalizate 

Trim. I Secția școli 

sportive şi 

sportul pentru 

toţi             

Legea 

nr.412-XV 

din 

09.12.2004 

Obiectivul nr.11: Dezvoltarea infrastructurii sportive și modernizarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor sportive 

11.1. Definitivarea lucrărilor de construcție 

a terenului de fotbal al Școlii sportive 

specializate de fotbal, mun. Chișinău, 

comuna Stăuceni. 

Risc extern 

- Devierea de la proiectul aprobat 

initial; 

Risc intern 

- Inexistența unor planuri de 

dezvoltare investițională; 

- Insuficienţa resurselor financiare 

Construcția terenului de fotbal al 

Școlii sportive specializate de 

fotbal din comuna Stăuceni 

definitivată 

Trim. 

IV 

Secția școli 

sportive şi 

sportul pentru 

toţi, 

Direcția 

financiară 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.463/2006 
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11.2. Lucrările de reparații la CSPLN: 

- Sala de sport, Centrul medical, Sala de 

gimnastică, Sala de lupte, blocul 

administrativ) 

Risc intern 

- Inexistența unor planuri de 

dezvoltare investițională; 

- Insuficienţa resurselor financiare 

Centrul sportiv de pregătire a 

loturilor naționale reparat 

Trim. 

IV 

Secția școli 

sportive şi 

sportul pentru 

toţi, DF 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.463/2006 

11.3. Definitivarea lucrărilor de reparație la 

Sala mare  a Școalii sportive specializate de 

Tenis din mun. Chișinău 

Risc extern 

Insuficienţa resurselor financiare 

Sală reparată Trim. I DS, DF  

11.4. Definitivarea lucrărilor de reparație la 

Sala de scrimă a Manejului de atletică 

ușoară 

Risc extern 

Insuficienţa resurselor financiare 

Sală reparată Trim. II DS, DF  

11.5. Asigurarea școlilor sportive cu 

inventar și utilaj sportiv în scopul creării 

condițiilor favorabile de activitate, în limita 

alocațiilor prevăzute pentru anul curent 

Risc extern 

Insuficienţa resurselor financiare 

Risc intern 

- Repartizarea netransparentă a 

inventarului și utilajului sportiv 

achiziționat 

Numărul de școli sportive asigurate 

cu inventar și utilaj sportiv 

 

Trim. 

IV 

Secția școli 

sportive şi 

sportul pentru 

toţi, Direcția 

financiară 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.463/2006 

Obiectivul nr. 12: Dezvoltarea și consolidarea cooperării cu statele și structurile organizaţiilor internaţionale din domeniul tineretului și sportului 

12.1.  Dezvoltarea cooperării bilaterale în 

domeniul tineretului şi sportului prin 

încheierea unor acorduri şi/sau elaborarea 

în comun a unor planuri de acţiuni, 

prioritare fiind următoarele state: Georgia, 

Armenia, Qatar, Turcia, Romania etc. 

Risc extern 

- imprevizibilitatea deciziilor de 

politică externă; 

- tergiversarea avizării proiectului HG 

de către autorităţile publice şi 

partenerii străini; 

Risc intern 

-  depășirea termenelor-limită de 

prezentare a informaţiilor sau avizare  

de către subdiviziunile de profil; 

- insuficiența sau lipsa resurselor 

umane în cadrul  SRI 

Cel puțin 4 acorduri și/sau Planuri 

de acţiuni iniţiate/agreate şi/sau 

semnate 

Trim. I - 

IV 

Serviciul Relaţii 

Internaţionale 

Direcţia Tineret 

Direcţia Sport 

Direcţia Juridică 

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016 - 2018, 

Strategia 

naţională de 

dezvoltare a 

sectorului de 

tineret 2020 

12.2.  Stabilirea contactelor şi iniţierea 

procesului de colaborare prin susţinerea şi 

realizarea unor acţiuni în comun cu unele 

ţări ce deţin practici şi experienţe pozitive 

în sectorul de tineret şi sport (Azerbaijan, 

Federaţia Rusă, Cehia, Belgia, Italia, 

Franţa, Serbia,Ungaria, Polonia, Georgia, 

Ţările de Jos, Ucraina etc.) 

Risc extern 

- imprevizibilitatea deciziilor de 

politică externă; 

Risc intern  

- depășirea termenelor-limită de 

prezentare a informaţiilor sau 

avizare  de către subdiviziunile de 

profil; 

Cel puțin 5 acțiuni realizate în 

comun cu țările partenere 

Trim. I - 

IV 

Serviciul Relaţii 

Internaţionale 

Direcţia Tineret 

Direcţia Sport 

 

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016 -2018, 

Strategia 

naţională de 

dezvoltare a 
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- insuficiența sau lipsa resurselor 

umane în cadrul  SRI; 

sectorului de 

tineret 2020 

12.3. 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.) 

Risc extern 

- Stabilirea de către structurile 

internationale partenere a locațiilor 

de desfășurare a activităților în alte 

regiuni/țări 

 

Risc intern 

- Lipsa mijloacelor financiare 

- Insuficiența sau lipsa resurselor 

umane în cadrul  SRI 

Nr. de acțiuni realizate 

Nr. de țări participante 

Nr. de tineri și organizații 

participante din Republica Moldova 

Nr. acțiuni realizate în cadrul 

Campaniei Fără Ură a CoE 

Trim. I-

IV  

 

Serviciul Relaţii 

Internaţionale 

Direcția Tineret 

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016 - 2018, 

Strategia 

naţională de 

dezvoltare a 

sectorului de 

tineret 2020 

12.4. 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.) 

Risc extern 

- Schimbarea politicii externe a RM 

- Decizii luate în defavoarea 

Republicii Moldova 

Risc intern 

- Lipsa mijloacelor financiare 

- Insuficiența sau lipsa resurselor 

umane în cadrul  SRI 

Nr. de participanți și reuniuni sau 

alte activități la care s-a asigurat 

participarea 

Nr. de decizii care au vizat 

Republica Moldova 

Nr. de contacte și parteneriate 

inițiate 

Nr. de bune practici preluate 

Trim. I-

IV  

 

Serviciul Relaţii 

Internaţionale 

Direcția Tineret 

Planul de 

acţiune al 

Guvernului 

pentru anii 

2016 - 2018, 

Strategia 

naţională de 

dezvoltare a 

sectorului de 

tineret 2020 

Obiectivul nr. 13: Realizarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017 

- 2019 

13.1. Încheierea unor acorduri și/sau 

realizarea proiectelor comune cu statele 

membre UE în vederea dezvoltării sectorului 

de tineret și sport 

Risc extern 

- imprevizibilitatea deciziilor de 

politică externă; 

Risc intern  

- depășirea termenelor-limită de 

prezentare a informaţiilor sau 

avizare  de către subdiviziunile de 

profil; 

- insuficiența sau lipsa resurselor 

umane în cadrul  SRI; 

Numărul de acorduri/ 

proiecte inițiate/încheiate 

Numărul de acțiuni oraganizate sau 

la care s-a participat 

Trim. I- 

IV 

Serviciul relații 

internaționale 

Direcţia Tineret 

 

PNAAA RM 

– UE pentru 

anii 2017 – 

2019 Planul 

de acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016 - 2018, 

Strategia 

naţională de 

dezvoltare a 
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sectorului de 

tineret 2020 

13.2. Organizarea competițiilor internaționale 

de anvergură pe teritoriul Republicii 

Moldova 

Risc extern 

- imprevizibilitatea deciziilor de 

politică externă; 

Risc intern  

- depășirea termenelor-limită de 

prezentare a informaţiilor sau 

avizare  de către subdiviziunile de 

profil; 

- insuficiența sau lipsa resurselor 

umane în cadrul  SRI; 

2 competiții 

organizate  

Trim. I - 

IV 

Serviciul relații 

internaționale 

Direcția Sport 

PNAAA RM 

– UE pentru 

anii 2017 – 

2019, Planul 

de acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016 - 2018, 

Strategia 

naţională de 

dezvoltare a 

sectorului de 

tineret 2020 

Obiectivul nr.14: Asigurarea schimbului eficient de informaţii cu publicul  în domeniul tineretului și sportului 

14.1. Promovarea și mediatizarea 

proiectelor și evenimentelor 

MTS către publicul larg / 

societatea civilă 

Risc extern 

  - preluarea pasivă a buletinelor 

informative despre acțiunile 

Ministerului de către reprezentanții 

mass-media în scopul informării 

publicului larg 

Risc intern  

  - suprapunere de evenimente 

desfășurate pentru a emite 

comunicate în mod operativ; 

  - insuficiență de deschidere/ 

relaționare din partea direcției 

responsabile de eveniment 

nr. de comunicate de presă  

emise/publicate / accesate 

Trim. I- 

IV 

SICmass-media 

 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.1211 din 

27.12.2010 

14.2. Gestionarea și actualizarea  

paginii web oficiale a Ministerului  de pe 

rețelele de socializare, a contului Facebook 

Risc extern 

- defecţiuni tehnice sau alţi factori 

ce pot duce la situaţii imprevizibile 

Risc intern  
- suprapunere de evenimente desfă -

șurate pentru a plasa comunicate în 

mod operativ Suprapunere de 

evenimente desfășurate pentru a 

Nr. de aprecieri pe contul Facebook Trim. I- 

IV 

SICmass-media 

 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.1211 din 

27.12.2010 
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emite comunicate în mod operativ 

Obiectivul nr.15:  Asigurarea planificării strategice și bugetare în cadrul ministerului 

15.1. Elaborarea Planului anual de acțiuni al 

Ministerului Tineretului și Sportului pentru 

anul 2017 

Risc extern 

- depășirea termenelor-limită de 

prezentare a informaţiilor solicitate  

Risc intern  

- depășirea termenelor-limită de 

prezentare a informaţiilor de  către 

subdiviziunile structurale ale 

ministerului 

Plan elaborat și aprobat Trim. I DAMEP în 

comun cu 

subdiviziunile 

structurale ale 

MTS 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.94 din 

01.02.2013 

15.2. Elaborarea și actualizarea Strategiei 

sectoriale de cheltuieli pe sectorul tineret și 

sport pentru anii 2018-2020 

Risc extern 

   - prevederea unor termeni-limită 

de realizare restrănși 

Risc intern  

  - depășirea termenelor-limită de 

prezentare a informaţiilor de  către 

subdiviziunile de profil; 

 

Proiectul Strategiei elaborat şi 

prezentat Ministerului Finanțelor 

Trim. II DAMEP in 

comun cu DT, 

DS, SRI, DF 

Circulara 

Ministerului 

Finanțelor 

15.3. Elaborarea propunerilor de buget anual 

al MTS  
Risc extern 

   - prevederea unor termeni-limită 

de realizare restrănși/ireali 

- depășirea termenelor-limită de 

prezentare a informaţiilor de  către 

părțile implicate în proces 

Risc intern  

- depășirea termenelor-limită de 

prezentare a propunerilor de buget  

Propunerile de buget anuale 

elaborate și prezentate solicitantului 

 Direcția 

financiară, în 

comun cu 

subdiviziunile 

structurale ale 

MTS 

 

15.4. Monitorizarea executării bugetului 

MTS 
Risc intern  

- depășirea termenelor-limită de 

prezentare a Rapoartelor  

Rapoarte/note elaborate  Direcția 

financiară 

 

Obiectivul nr.16:  Monitorizarea şi evaluarea implementării documentelor de politici naţionale, intersectoriale şi sectoriale 

16.1. Documente de planificare strategică naţionale 
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16.1.1. Programul de activitate al Guvernului 

Republicii Moldova, 2015-2018 

Risc intern 

- nerespectarea termenelor-limită 

de prezentare a informaţiilor de 

către subdiviziunile structurale ale 

ministerului 

- raport de progres prezentat cu 

întîrziere 

Raport elaborat şi prezentat 

Guvernului Republicii Moldova 

Anual DAMEP, 

 în colaborare  

cu DT, DS și 

SRI 

 

 

16.1.2. Planul de acţiuni al Guvernului pentru 

anul 2016 

Risc intern 

- nerespectarea termenelor-limită 

de prezentare a informaţiilor de 

către unele subdiviziuni  structurale 

ale ministerului 

- Raport prezentat cu întîrziere 

- fluctuaţia personalului calificat 

Raport elaborat şi completat pe 

portalul guvernamental 

www.monitorizare.gov.md  

Trim. I- 

IV 

DAMEP,  

în colaborare  

cu DT, DS și 

SRI 

 

16.1.3. Planul național de acțiuni pentru 

implementarea Acordului de Asociere 

Republica Moldova – Uniunea Europeană în 

perioada 2017-2020, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 

Risc intern 

- nerespectarea termenelor-limită 

de prezentare a informaţiilor de 

către subdiviziunile structurale ale 

ministerului 

- rapoarte trimestriale prezentate cu 

întîrziere 

Raport elaborat, prezentat MAEIE 

şi completat pe portalul guverna -

mental www.monitorizare.gov.md 

Trim. I- 

IV 

DAMEP 

în colaborare  

cu DT, DS și 

SRI 

 

16.1.4. Planul de acțiuni antidrog pe anii 

2014-2016  pentru implementarea Strategiei 

naţionale antidrog pe anii 2011-2018, 

aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1208 

din 27 decembrie 2010 

Risc intern 

- raport de progres anual elaborat și 

prezentat cu întîrziere 

Raport elaborat şi prezentat în 

termenii stabiliți 

 

Semest- 

rul I-II 

DAMEP  

16.1.5. Strategia securității naționale a 

Republicii Moldova 
Risc intern 

- raport de progres anual elaborat și 

prezentat cu întîrziere 

Raport elaborat şi  prezentat 

Ministerului  Afacerilor Interne 

Semest- 

rul I-II 

DAMEP 

 

 

16.1.6. Planul național anticorupție Risc intern 

- raport de progres anual elaborat și 

prezentat cu întîrziere 

Raport de progres elaborat şi  

prezentat Centrului Național 

Anticorupție 

Trim. I- 

IV 

DAMEP, 

 în colaborare cu  

subdiviziunile 

de profil 

 

16.1.7 Programul strategic de modernizare 

tehnologică a guvernării 
Risc intern 

- informații incomplete prezentate 

de către subdiviziunile structurale 

ale ministerului 

- raport de progres laborat și 

Raport de progres elaborat şi  

prezentat Guvernului Republicii 

Moldova 

Anual DAMEP,  

în colaborare cu  

subdiviziunile 

de profil 
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prezentat cu întîrziere 

16.1.8. Planul de acțiuni pentru o guvernare 

deschisă pentru anii 2016-2018 
Risc intern 

- informații incomplete prezentate 

de către subdiviziunile structurale 

ale ministerului 

- raport de progres anual elaborat și 

prezentat cu întîrziere 

Raport de progres elaborat şi  

prezentat Guvernului Republicii 

Moldova 

Anual DAMEP,  

în colaborare cu  

subdiviziunile 

de profil 

 

16.2.   Documente de planificare strategică intersectoriale      

16.2.1. Planul de acțiuni pentru 

implementarea Programului Național privind 

controlul alcoolului pe anii 2012-2020, 

aprobat prin  Hotărîrea Guvernului nr.360 din 

06.06.2012 

Risc intern 

- Raport elaborat și prezentat cu 

întîrziere 

Raport elaborat şi  prezentat 

Ministerului  Sănătăţii 

 

La data 

de 

31.03.20

16 

DAMEP în 

colaborare cu  

subdiviziunile 

de profil 

 

16.2.2. Programul naţional de profilaxie şi 

control al infecţiei HIV/SIDA şi al infecţiilor 

cu transmitere sexuală pe anii 2016-2020 

Risc intern 

- Raport de progres trimestrial 

elaborat și prezentat cu întîrziere 

Raport  de progres elaborat şi  

prezentat Ministerului  Sănătăţii 

 

Trim. I- 

IV 

DAMEP în 

colaborare cu  

subdiviziunile 

de profil  

 

16.2.3. Programul național strategic în 

domeniul securității demografice a Republicii 

Moldova (2011-2025) 

Risc intern 

- Rapoarte de progres elaborate și 

prezentate cu întîrziere 

Raport elaborat şi  prezentat 

Ministerului  Muncii, Protecției 

Sociale și Familiei 

Trim. I- 

IV 

DAMEP în 

colaborare cu  

DT 

 

16.2.4. Strategia de dezvoltare a sectorului 

întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 

2012-2020 

Risc intern 

- Raporte de progres trimestriale/ 

anuale elaborate și prezentate cu 

întîrziere 

Raport elaborat şi  prezentat 

Ministerului  Economiei 

Trim. I- 

IV 

DAMEP în 

colaborare cu  

DT 

 

16.2.5. Planul de acțiuni pentru 

implementarea  Strategiei de dezvoltare a 

turismului „Turism 2020” în anii 2014-2016, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.338 din 

19.05.2014 

Risc intern 

- Raport elaborat și prezentat cu 

întîrziere 

Raport elaborat şi prezentat 

Agenției Turismului 

Anual DAMEP  în 

colaborare cu 

DS 

 

 

 

16.2.6. Planul de acțiuni pentru 

implementarea Programului național strategic 

în domeniul securității demografice a 

Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.551 din 10.07.2014 

Risc intern 

- Raport de progres anula elaborat 

și prezentat cu întîrziere 

Raport elaborat și prezentat 

 Ministerului Muncii, Protecției 

Sociale și Familiei 

Anual DAMEP în 

colaborare cu 

DT 

 

16.2.7. Planul de acțiuni pentru 

implementarea Observațiilor finale ale 

Comitetului pentru Drepturile Economice, 

Risc intern 

- Raport de progres semestrial 

elaborat și prezentat cu întîrziere 

Raport elaborat și prezentat 

Ministerului  Muncii, Protecției 

Sociale și Familiei 

Anual  DAMEP în 

colaborare 

DT 
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Sociale și Culturale, adoptate la Geneva la 20 

mai 2011, pe marginea celui de-al doilea 

Raport periodic al Republicii Moldova de 

implementare a Pactului internațional cu 

privire la drepturile economice, sociale și 

cultural 

 

16.2.8. Matricea de politici a Foii de parcurs 

pentru ameliorarea competitivității Republicii 

Moldova, aprobată prin Hotărîrea Guvernului 

nr.4 din 14.01.2014 

Risc intern 

- Raport elaborat și prezentat cu 

întîrziere 

Raport de progres elaborat şi  

prezentat Ministerului  Economiei 

Trimest-

rial 

DAMEP  

16.2.9.Programul național în domeniul 

nutriției și alimentației pentru anii 2014-2020 
Risc intern 

- Raport de progres elaborat și 

prezentat cu întîrziere 

Raport  anual elaborat şi  prezentat 

Ministerului  Sănătăţii 

Anual DAMEP, 

 în colaborare cu  

subdiviziunile 

de profil 

 

16.2.10. Strategia pentru protecția copilului 

pe anii 2014-2020 

Risc intern 

- Raport de progres elaborat și 

prezentat cu întîrziere 

Raport anual elaborat şi  prezentat 

Ministerului  Sănătăţii 

Anual DAMEP,  

în colaborare cu  

subdiviziunile 

de profil 

 

16.3.  Documente de planificare strategică sectoriale      

 16.3.1. Strategia naţională de dezvoltare a 

sectorului de tineret 2020 şi a Planului de 

acţiuni privind implementarea acesteia 

Risc extern 

- prezentarea informaţiilor  selecti- 

ve/incomplete şi nerespectarea ter- 

menelor-limită de prezentare a in –

formaţiilor din partea autorităților; 

- Grupul de referință nu a validat 

datele și informația din raport 

Risc intern 

- Raport elaborat și prezentat cu 

întîrziere 

- Structura și calitatea joasă a 

raportului 

- fluctuaţia personalului calificat 

 

Raport de progres elaborat şi 

prezentat Guvernului, în termenii 

stabiliți 

Anual Direcția tineret  

16.3.2 Planul de activitate al Ministerului 

Tineretului și Sportului pentru anul 2017 
Risc intern 

- Raport elaborat și prezentat cu 

întîrziere  

- fluctuaţia personalului calificat 

 

Rapoarte semestriale de monitori- 

zare elaborate și plasate pe pagina 

oficială a Ministerului 

Semest-

trul I-II 

 

DAMEP,  

în colaborare cu 

 subdiviziunile 

 de profil 
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16.3.3. Strategia Sectorială de Cheltuieli 

pentru domeniul tineretului și sportului pe 

anul 2016 

Risc intern 

- depăşirea limitelor de prezentare 

a informaţiilor 

- Raport elaborat și prezentat cu 

întîrziere 

 

Raport elaborat,  prezentat Ministe -

rului Finanțelor și  plasat pe pagina 

oficială a Ministerului 

Semest-

trul I 

  

Obiectivul nr.17. Implementarea și consolidarea sistemului de Management Financiar și Control în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului 

 

17.1. Revizuirea identificării și descrierii, 

proceselor interne de bază a subdiviziunilor 

din cadrul MTS 

Risc intern 

- abilităţi insuficiente de descriere a 

proceselor  

- participare pasivă a funcționarilor  

la procesul de identificare și 

descriere a acestora 

 

Procese de bază 

revizuite/identificate și  

descrise narativ și grafic 

Pe 

parcur-

sul 

anului 

Subdiviziunile 

 structurale ale 

MTS 

 

 

 

 

17.2. Dezvoltarea, în cadrul ministerului, a 

sistemelor adecvate de control managerial 

(Extras al acțiunilor MTS din Planul de 

acțiuni privind dezvoltarea controlului 

financiar public intern 2014-2017, aprobat 

prin HG nr.1041 din 20.12.13) 

Risc intern 

- unități de personal calificat 

insuficient în cadrul Serviciului 

audit buget de timp redus 

- -  înțelegere redusă a conceptului de 

Control Financiar Public Intern   

Seminare de mediatizare și instruire 

internă/externă realizate; 

Consilieri de audit acordate; 

Numărul de rapoarte de audit 

elaborate 

Pe 

parcur-

sul 

anului 

Serviciul audit 

intern 

 (suport) 

Subdiviziunile 

 structurale 

 

 

 

 

17.3. Consolidarea managementului 

performanțelor și al riscurilor, revizuirea și 

actualizarea Registrului Riscurilor MTS 

Risc intern 

- unități de personal calificat 

insuficient în cadrul Serviciului 

audit, buget de timp redus 

- înțelegere redusă a conceptului 

de Control Financiar Public Intern 

- - participare pasivă a funcționarilor  

la procesul de actualizare a 

Registrului riscurilor 

-  

- Formarea Comisiei de manage -

ment al riscurilor/Grup de lucru; 

- Registrul riscurilor al subdiviziu -

nilor structurale actualizat/elaborat 

- Registrul riscurilor  al MTS actua- 

lizat și publicat pe pagina oficială; 

- Raport de monitorizare elaborat 

- Numărul de rapoarte de audit  

elaborate 

Pe 

parcur-

sul 

anului 

Serviciul audit 

 intern (suport) 

 

Subdiviziunile 

 structurale 

 

 

 

17.4. Asigurarea integrității valorilor 

materiale și inventarierea bunurilor aflate în 

gestiunea MTS 

Risc intern 

- unități de personal calificat 

insuficient în cadrul subdiviziunii 

- fluctuaţia personalului calificat 

 

Liste de inventariere elaborate, nr. 

rapoartelor, borderourilor întocmite 

Noiem-

brie 

 

Direcția 

financiară 
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Obiectivul nr.18: Consolidarea capacităţii instituţionale a Ministerului Tineretului și Sportului 

18.1 Asigurarea dezvoltării profesionale 

continue a funcţionarilor publici din cadrul 

Ministerului în scopul formării unei echipe 

profesioniste și integre 

Risc intern 

Elaborarea planului 

necorespunzător domeniilor 

necesare de instruire 

Elaborarea Planului de instruire  

pentru  angajaţii ministerului pentru  

semestrul I şi semestrul II  

ianuarie  

iulie 

Serviciul resurse  

umane, în comul 

cu managerii 

operaționali 

 

 

18.2 Asigurarea perfecționării continue a 

personalului din Minister în domeniul 

managementului performanţei, în elaborarea 

politicilor publice, actelor legislative și 

normative,  managementul documentelor, 

dezvoltarea abilităților de planificare 

strategică, inclusiv dezvoltarea abilităților de 

exercitare a atribuţiilor de serviciu, în scopul 

formării unei echipe de funcționari publici 

profesioniști și integri 

 

Risc intern 

- necoresdpunderea conținutului 

istruirii cu necesitățile reale de 

dezvoltare profesională din cauza 

estimării formale a necesităților 

respective 

- capacități scăzute de asimilare de 

informații 

- plan elaborat  și aprobat 

- nr. funcționarilor instruiți în 

elaborarea documentelor de politici 

publice/elaborarea  actelor 

legislative/normative /management 

financiar și control etc. 

- nr. modulelor de instruire urmate 

 

 

ianuarie 

Pe 

parcur- 

sul 

anului 

Serviciul resurse  

Umane, în 

comul cu 

managerii 

operaționali 

 

 

23.3. Asigurarea implementării Legii nr.133 

din 08.07.2011 privind  protecţia datelor cu 

caracter personal 

Risc intern 

- dezinformarea și lipsa de instruire 

a personalului privitor la prelucra- 

rea datelor cu caracter personal 

Registrul de evidenţă a persoanelor 

solicitante a datelor cu caracter 

personal întocmit anual 

 

Pe 

parcur- 

sul anului 

Serviciul resurse 

 umane 

 

Abrevieri: 

 

 

C O O R D O N A T: 

Pavel  IANEȚ,    Viceministrul tineretului și sportului  _____________________________________ 

Ivan FLOREAN, Viceministrul tineretului și sportului  _____________________________________ 

MTS Ministerul tineretului și sportului DF Direcția financiară 

DT Direcția tineret SRI Serviciul relații internaționale 

DS Direcția sport SRU Serviciul resurse umane 

DAMEP Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor SICmass-

media 

Serviciul informare și comunicare cu mass-media 


