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Anexă la ordinul 

nr.___din______ 

PLANUL ANUAL DE ACȚIUNI 

al Ministerul Tineretului și Sportului pentru anul 2014 

 
 

 

Obiectivul nr.1: Perfecţionarea cadrului juridic în domeniul tineretului şi sportului (PDS) 

 

 

Acțiuni 

 

 

Indicatori de produs/rezultat 

 

Termen 

de 

realizare 

Responsabil 

(subdiviziune) 

1. Proiecte de acte legislative 

1.1. Definitivarea proiectului de lege cu privire la tineret Proiectul legii cu privire la tineret definitivat 

şi înaintat spre aprobare 

Trim. IV Direcția programe de tineret, 

Secția juridică 

1.2.  Definitivarea proiectului de lege privind modificarea 

și completarea Legii nr.330-XIV din 25.03.1999 cu privire 

la cultura fizică și sport 

Proiect de lege definitivat și înaintat spre 

aprobare 

Trim. III Secția juridică, 

Direcția sport de performanță, 

Direcţia instituţii sportive şi sportul 

pentru toţi 

1.3. Elaborarea proiectului de lege pentru completarea 

anexei 2 la Legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005 privind 

aprobarea Nomenclatorului specialităţilor pentru 

pregătirea cadrelor în instituţiile de învățământ superior la 

domeniul 7 „Sănătate” (medicina sportivă) 

Proiect de lege elaborat și înaintat spre 

aprobare 

Trim. III Direcţia instituţii sportive şi sportul 

pentru toţi,  

Direcţia sport de performanţă, 

Secția juridică, 

CSPLN 

1.4.  Definitivarea proiectului de lege privind modificarea 

și completarea Legii nr.185 din 11 iulie 2012 pentru 

prevenirea și combaterea dopajului în sport. 

Proiect de lege definitivat și înaintat spre 

aprobare 

Trim. II Secția juridică 

2. Proiecte de acte normative 

1.2.1. Definitivarea proiectului hotărîrii Guvernului 

privind aprobarea Regulamentului-cadru al Centrului de 

tineret și a Standardelor de calitate pentru serviciile 

prestate de Centrele de tineret, precum și elaborarea unui 

Proiectul hotărîrii Guvernului elaborat și 

prezentat spre aprobare 

Trim. IV Direcția programe de tineret, 

Secția juridică 
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document privind reglementarea modului de finanțare a 

Centrelor de Resurse pentru Tineret 

1.2.2. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind 

aprobarea regulamentului de funcționare a Comisiei de 

certificare și a modelului Certificatului de instituție gazdă 

a activității de voluntariat 

Proiectul hotărîrii Guvernului elaborat și 

înaintat spre aprobare 

Trim. II Direcția programe de tineret, 

Secția juridică 

1.2.3. Definitivarea  proiectului hotărîrii Guvernului cu 

privire la aprobarea concepției sistemului informațional 

automatizat Registrul Sportiv 

Proiectul hotărîrii Guvernului definitivat și 

înaintat spre aprobare 

Trim. IV Secția juridică 

1.2.4. Definitivarea proiectului hotărîrii Guvernului cu 

privire la regulamentul de organizare și funcționare a 

Agenției Naționale AntiDoping, componenţei nominale a 

Consiliului administrativ şi efectivului-limită al acestuia. 

Proiectul hotărîrii Guvernului definitivat și 

înaintat spre aprobare 

Trim. IV Secția juridică, 

Secţia finanţe şi evidenţă contabilă 

 1.2.5. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind 

completarea și modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1322 

din 29.11.2007 „pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la modul de stabilire şi de plată a indemnizaţiilor 

viagere sportivilor de performanţă”. 

Proiectul hotărîrii Guvernului elaborat și 

înaintat spre aprobare 

Trim. II Direcția sport de performanță 

1.2.6. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind  

modificarea şi completarea  Hotărîrii Guvernului nr.1552 

din 04.12.2002 „pentru aprobarea Normelor financiare 

pentru activitatea sportivă” 

Proiectul hotărîrii Guvernului elaborat și 

înaintat spre aprobare 

 

 

Trim. IV Direcția sport de performanță, 

Direcţia instituţii sportive şi sportul 

pentru toţi 
Secția juridică 

1.2.7.  Elaborarea Clasificaţiei Sportive Unice a Republicii 

Moldova (anii 2014-2017)  

Proiectul documentului elaborat şi aprobat Trim. I Direcția sport de performanță 

 

1.2.8.  Elaborarea Programului de pregătire şi 

participare a sportivilor din Republica Moldova la 

evenimentele sportive de anvergură (campionatele 

europene, mondiale şi Universiada Mondială) pentru 

perioada 2014-2016 

Proiectul documentului elaborat şi aprobat Trim. I Direcția sport de performanță 

 

1.2.9. Elaborarea Codului etic al voluntarului Proiectul documentului elaborat şi aprobat Trim. II Direcția programe de tineret 

1.2.10. Elaborarea și promovarea Ghidului 

autoguvernantelor studentesti 

Document elaborat și promovat în cel puțin 10 

instituții superioare de învățămînt 

Trim. II Direcția programe de tineret 
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1.2.11. Elaborarea criteriilor de finanţare a ramurilor 

sportive pe anii 2014-2016 

 

Proiectul documentului elaborat şi aprobat Trim. I Direcţia sport de performanţă 

 

1.2.12. Elaborarea Programului de prevenire a 

scurgerii de informaţii atribuite la secret de stat 

 

Proiectul Programului elaborat şi aprobat Trim. IV Serviciul Resurse Umane 

1.2.12. Definitivarea proiectului hotărîrii Guvernului 

privind  modificarea şi completarea  Hotărîrii Guvernului 

nr.766 din 26.11.09  ”Cu privire la aprobarea Regulamen- 

tului privind organizarea și funcționarea Ministerului 

Tineretului și Sportului, structurii și efectivului-limită ale 

aparatului central al acestuia” 

 

Proiectul hotărîrii Guvernului definitivat și 

înaintat spre aprobare 

 

 

Trim. I Secția juridică 

 

Obiectivul nr.2:  Elaborarea documentelor de politici în domeniul tineretului şi sportului (PDS) 

 

2.1. Actualizarea şi elaborarea Strategiei sectoriale de 

cheltuieli pe sectorul tineret și sport pentru anii 2015-

2017 

Proiectul Strategiei elaborat şi prezentat spre 

aprobare 

Trim. II Grupul de lucru , 

Secţia finanţe şi evidenţă contabilă, 

Direcţia analiză, monitorizare şi 

evaluare a politicilor 

2.2. Elaborarea proiectului Strategiei naționale pentru 

tineret pe anii 2014-2020 

Proiectul Strategie elaborat și înaintat spre 

aprobare 

Trim. II Direcția programe de tineret, 

Direcția analiză, monitorizare și 

evaluare a politicilor, 

Secția juridică 

2.3. Elaborarea proiectului Strategiei de dezvoltare a 

culturii fizice și sportului în Republica Moldova 

Proiectul strategiei elaborat și înaintat spre 

aprobare 

Trim. IV Grupul de lucru  

Direcția instituții sportive și sportul 

pentru toți,  

Direcția sport de performanță, 

Direcția analiză, monitorizare și 

evaluare a politicilor, 

Secția juridică 

2.4. Elaborarea proiectului Strategiei de dezvoltare a 

șahului în Republica Moldova 

Proiectul strategiei elaborat și înaintat spre 

aprobare 

Trim. IV Direcția instituții sportive și sportul 

pentru toți, 
Direcția sport de performanță, 

Direcția analiză, monitorizare și 

evaluare a politicilor, 

Secția juridică 
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2.5. Elaborarea proiectului  Strategiei de Descentralizare 

în Sectorul Tineret şi Sport 

Proiectul strategiei elaborat Trim. II Direcția analiză, monitorizare și 

evaluare a politicilor, 

Direcția sport de performanță, 

 Direcția instituții sportive și sportul 

pentru toți,  

Direcția programe de tineret 

2.6. Elaborarea proiectului Programului naţional de 

propagare a modului de viaţă sănătos 

Proiectul Programului elaborat şi prezentat 

spre aprobare 

Trim. IV Direcția instituții sportive și sportul 

pentru toți, 
Direcția sport de performanță, 

Direcția analiză, monitorizare și 

evaluare a politicilor, 

Secția juridică 

Obiectivul nr.3: Consolidarea capacitaților umane în domeniul tineretului  (PDS) 

(Programul de activitate al Guvernului “Integrare Europeană, Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2013-2014) 

3.1. Instruirea continuă a personalului centrelor de resurse 

pentru tineret, a specialiștilor de tineret din cadrul APL 

precum și a reprezentanților sectorului asociativ de tineret 

50 specialiști și lucrători de tineret antrenați în 

instruire și formare continuă 

2 sesiuni/conferinţe organizate 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcția programe de tineret 

3.2. Susţinerea activităţilor de consolidarea rețelei 

centrelor de resurse pentru tineret 

15 centre de resurse pentru tineret activ 

implicate; 

3 acțiuni susţinute 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcția programe de tineret 

3.3. Dezvoltarea structurilor reprezentative de tineret la 

nivel local pentru tineret prin susținerea creării consiliilor 

raionale de tineret      

Program elaborat 

Crearea consiliilor raionale de tineret în cel 

puțin 70% din raioane 

 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcția programe de tineret 

 Obiectivul nr.4: Stimularea inițiativelor și dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rîndul tinerilor precum și facilitarea angajării lor în cîmpul muncii 

(Programul de activitate al Guvernului “Integrare Europeană, Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2013-2014) 

4.1. Organizarea de conferinţe, instruiri, şcoli de vară 

pentru tineri în scopul dezvoltării abilităților și 

cunoștințelor antreprenoriale 

 3 evenimente susținute cu implicarea a circa 

100 de tineri  

Pe 

parcursul 

anului 

Direcția programe de tineret 

4.2. Continuarea implementării programului ,,Fondul 

comun 3 pentru Organizațiile Societății Civile din 

Republica Moldova” 

2 granturi oferite 

 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcția programe de tineret 

4.3. Susținerea și dezvoltarea Proiectului ,,Fondul pentru 

Tineri” 

Numărul de acțiuni susținute în comun cu 

Fundația Est Europeană din Moldova; 

Numărul de tineri care administrează granturi 

mici/fonduri la nivel local; 

Trim. I-IV Direcția programe de tineret 
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4.4. Organizarea Tîrgului locurilor de muncă pentru tineret Minim 2000 vizitatori ai tîrgului precum și 

minim 100 tineri angajați în rezultatul 

participării la tîrgul locurilor de muncă 

 

Trim. II Direcția programe de tineret 

4.5. Organizarea unor seminare de instruire și formare a 

abilităților necesare angajării tinerilor în cîmpul muncii  

Minim 200 tineri beneficiari ai trainingurilor Trim. I-IV Direcția programe de tineret 

Obiectivul nr.5: Sporirea gradului de participare la nivel local și regional a organizațiilor de tineret, grupurilor de inițiativă precum și a lucrătorilor de 

tineret la realizarea politicilor  de tineret sectoriale  (voluntariat, educație, mass-media, protecție socială, economie, cultură, sănătate etc.) 

(Programul de activitate al Guvernului “Integrare Europeană, Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2013-2014) 

5.1.  Organizarea și desfășurarea Programului de Granturi, 

dedicat dezvoltării sectorului neguvernametal de tineret, 

prin selectarea și aprobarea spre finanțare a propunerilor 

de proiecte parvenite din partea ONG-urilor de tineret  

15 proiecte finanțate; 

Numărul de acțiuni organizate; 

Numărul materialelor de presă difuzate; 

15 rapoarte recepționate; 1 raport general 

elaborat  

Trim. I-IV Direcția programe de tineret 

5.2. Susținerea presei de tineret (ziare și posturi de radio 

școlare și studențești) și stimularea lansării rubricilor și 

emisiunilor dedicate tinerilor în mass-media națională și 

locală 

Susţinerea a 3 mijloace de informare pentru 

tineri 

Trim. I-IV Direcția programe de tineret 

5.3. Organizarea și susținerea acţiunilor pentru tineret în 

cadrul proiectului Capitala Tineretului și selectarea UTA 

ce va continua realizarea proiectului în 2015 

10 acțiuni susţinute 

Concurs lansat și localitate selectată pentru 

anul 2015  

Trim. I-IV Direcția programe de tineret 

5.4. Acordarea premiilor pentru cele mai reuşite acţiuni de 

tineret în domeniul cultural, voluntariat, activism civic şi 

inovaţie 

10 acţiuni realizate şi 20 de premii acordate  Trim. I-IV Direcția programe de tineret 

5.5. Organizarea acțiunilor de susținere și promovare a 

voluntariatului  

5 acțiuni realizate 

Cel puţin 150 voluntari implicați 

Trim. I-IV Direcția programe de tineret 

5.6. Asigurarea informării și consilierii tinerilor cu privire 

la modul sănătos de viață prin intermediul instituțiilor de 

învățămînt, Centrelor de Resurse pentru Tineret și 

Centrelor de sănătate prietenoase tinerilor, altor organizații 

de tineret 

3 instruiri și/sau campanii desfășurate  

Circa 100 tineri informați și consiliați cu 

privire la modul sănătos de viața 

Trim. I-IV Direcția programe de tineret 

5.7. Promovarea și susținerea tinerilor prin manifestări 

publice, participări la acțiuni cultural-artistice, dezvoltarea 

10 acțiuni desfășurate  Trim. I-IV Direcția programe de tineret 
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creativității și diversității culturale, solidarității etc. 

5.8. Organizarea şi desfăşurarea Forumurilor pentru 

tineret, şcolilor și taberelor de vară, seminarelor și 

conferinţelor tematice 

10 acțiuni realizate cu participarea a cca 500 

beneficiari  

Trim. I-IV Direcția programe de tineret 

5.9. Organizarea acțiunilor dedicate Zilei Nationale a 

Tineretului și desemnarea laureaților Premiului pentru 

Tineret, ediția 2014 

10 acțiuni realizate 

6 tineri premianți 
5 articole în presă difuzate în această perioadă  

Trim. IV Direcția programe de tineret 

5.10. Susținerea acțiunilor cu caracter intersectorial 

(drepturile omului, TFU, antidrog, alcool, drepturile 

copilului, mass-media, negocieri colective, locuințe, 

demografie, migrație și relații cu diaspora etc.) 

5 acțiuni susținute 

 

 

Trim. I-IV 

 

Direcția programe de tineret 

Obiectivul nr.6: Consolidarea parteneriatelor cu structurile de tineret ale organizaţiilor internaţionale (Consiliul Europei şi Uniunea Europeană) şi 

sporirea rolului Republicii Moldova în dezvoltarea politicilor de tineret şi sport la nivel european (PDS) 

6.1 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.) 

 

3 acțiuni realizate în comun cu 

țările/structurile internaționale partenere; 

3 acorduri încheiate;  

Participarea la cel puțin 3 ședințe/întruniri ale 

structurilor la care RM e membră 

Trim. I-IV Serviciul relații internaționale  

 

6.2 Dezvoltarea cooperării bilaterale în domeniul 

tineretului și sportului prin încheierea de acorduri și/sau 

elaborarea în comun a unor planuri de acțiuni, prioritare 

fiind: România, Georgia, Lituania,Ucraina, Estonia, 

Belarus etc.  

Numărul de acorduri, Planuri de acțiuni 

inițiate/agreate sau semnate 

 

Trim. I-IV Serviciul relații internaționale,  

Direcția programe de tineret, 

Direcția sport de performanță, 

Direcţia instituţii sportive şi sportul 

pentru toţi 

6.3.1. Stabilirea contactelor și inițierea procesului de 

colaborare (inițiere a unor tratate, după caz) cu unele țări 

cu practici și experiență pozitivă în sectorul de tineret și 

sport (Azerbaijan, Federația Rusă, Cehia, Belgia, Franța, 

Serbia, Polonia, Portugalia etc.) 

6.3.2. Implementarea proiectului ,,Estonia and Moldova 

Cel puţin 3 acţiuni realizate în comun  cu 

țările partenere  

 

 

Organizarea în comun cu partenerii estonieni 

Trim.I- IV Serviciul relații internaționale, 

Direcția programe de tineret 
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youth policy and youth work development 2012-2014” a cel puțin 1 acțiune  

6.4.1. Promovarea mobilităţii şi a schimburilor de tineret 

prin extinderea participării Republicii Moldova în cadrul 

programelor Uniunii Europene „Erasmus Plus” și ,,Eastern 

Partnership” 

6.4.2. Implementarea prevederilor Acordului de 

parteneriat între Ministerul Tineretului și Sportului al 

Republicii Moldova și Proiectul ,,Eastern Partnership 

Youth Regional Unit” (EPYRU) 

Facilitarea participării la minim 3 

schimburi/acțiuni internaționale de tineret ale 

organizațiilor de tineret; 

 

Cel puţin 2 evenimente organizate în RM;  

Participarea la cel puțin 3 activități ale 

proiectului desfășurate în ţările Parteneriatului 

Estic 

Trim. I-IV Serviciul relații internaționale, 

Direcția programe de tineret 

 

6.5. Susținerea organizării, în comun cu organizațiile și 

instituțiile de tineret partenere, a conferinţelor, 

forumurilor, seminarelor etc. internaționale în Republica 

Moldova în domeniul politicilor de tineret, conform 

angajamentele asumate în cadrul organizațiilor 

internaționale (Consiliul Europei, Uniunea Europeană, 

CSI, GUAM, ICE etc.) 

Cel puţin 2 evenimente susținute/organizate și 

10 tineri delegați 
Trim. I-IV Serviciul relații internaționale, 

Direcția programe de tineret 

 

 

6.6. Asigurarea procesului de implementare a prevederilor 

Acordului parţial privind Cardul de Tineret în scopul 

promovării şi facilitării mobilităţii tinerilor în Europa 

Cotizație de membru la Consiliul Europei 

achitată 

Numărul de acțiuni susținute, la care s-a 

participat 

Trim. I-IV  

Serviciul relații internaționale 

 

 

Obiectivul nr.7 : Crearea condițiilor optime de pregătire a sportivilor de performanță  

7.1 Examinarea şi aprobarea planurilor individuale de 

pregătire pe anul 2014 a sportivilor de performanţă 

90 planuri individuale examinate şi aprobate Trim. I  Direcția sport de performanță 

 

7.2 Elaborarea Calendarului acţiunilor sportive naţionale 

şi internaţionale pe anul 2014 

Calendar aprobat Trim. I Direcția sport de performanță  

 

7.3 Asigurarea loturilor naționale cu echipament sportiv 15 loturi echipate Trim. IV Direcția sport de performanță 

7.4. Analiza dosarelor prezentate spre examinare Comisiei 

republicane de acordare a titlurilor şi categoriilor sportive 

şi acordarea titlurilor, categoriilor sportive, conform 

Clasificaţiei Sportive Unice a Republicii Moldova  

350-400 dosare analizate şi prezentate 

Comisiei spre examinare 

Trim. IV Direcția sport de performanță 
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7.5. Elaborarea Listei lotului naţional pe anul 2014, ca 

baza juridică, financiară şi economică pentru sportivi şi 

profesorii antrenori 

 

Lista lotului naţional pe anul 2014 aprobată Trim. I Direcția sport de performanță, 

 

7.6. Elaborarea Regulamentului cu privire la procesul de 

instruire a sportivilor de performanţă 

 

Regulament elaborat și aprobat Trim. II Direcția sport de performanță, 

 

7.7.  Completarea și modificarea Regulamentului privind 

acordarea subvenţiilor sportive  

Regulament elaborat și aprobat Trim. I Direcția sport de performanță 

 

7.8. Completarea și modificarea Regulamentului de 

organizare şi desfăşurare a activităţii arbitrilor la toate 

ramurile de sport recunoscute pe teritoriul RM 

Regulament elaborat și aprobat Trim. I Direcția sport de performanță 

 

7.9. Completarea și modificarea Regulamentului Lotului 

Naţional al Republicii Moldova 

Regulament elaborat și aprobat Trim. IV Direcția sport de performanță 

 

7.10. Modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1322 din 

29.11.2007 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire 

la modul de stabilire şi de plată a indemnizaţiilor viagere 

sportivilor de performanţă” 

 

Proiectul hotărîrii Guvernului elaborată și 

înaintată spre aprobare 

Trim. II Direcția sport de performanță 

 

Obiectivul nr.8: Asigurarea realizării activităților sportive conform Calendarului acțiunilor sportive naționale și internaționale pe anul 2014 (PDS) 

 

8.1. Organizarea şi desfăşurarea campionatelor naţionale 

la ramurile de sport olimpice şi neolimpice practicate în 

Republica Moldova 

20 000 - 25 000 de sportivi participanţi la 

competiţiile interne 

Trim. IV Direcţia sport de performanţă 

8.2. Delegarea loturilor naţionale la concursurile 

internaţionale incluse în Calendar pe anul 2014 

2500 de sportivi participanţi la concursurile 

internaţionale 

Trim. IV Direcţia sport de performanţă 

  8.3. Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor cultural-

sportive  consacrate „Zilei Sportivului”  

Acţiune cultural-sportivă organizată și 

desfășurată    
Trim. II Direcţia instituţii sportive şi sportul 

pentru toţi 
 

 8.4. Organizarea şi desfăşurarea festivităţii de premiere a 

sportivilor pentru rezultatele obţinute în anul 2014  „Gala 

Sportului 2014” 

Acțiune festivă organizată și desfășurată Trim. IV Direcția sport de performanță  
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8.5.  Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor sportive la 

lupta naţională “Trînta” (cu genericul: “Nu consum de 

alcool-Nu consum de droguri”); 

5 evenimente organizate; 

700 de participanţi 

Trim. II 

 
Direcţia instituţii sportive şi sportul 

pentru toţi 

5 evenimente organizate; 

500 de participanţi 

Trim. III Direcţia sport de performanţă  

8.6.  Organizarea şi participarea la competițiile naționale și 

internaționale a persoanelor cu dizabilități 

600 de participanți Trim. IV Direcţia sport de performanţă 

8.7. Desfășurarea Turneului de mini-fotbal “Cupa 

Eroilor”, consacrat Eroilor căzuți în războiul pentru 

apărarea integrității teritoriale și Independenței 

Republicii Moldova 

Acțiune desfășurată Trim. II Direcţia instituţii sportive şi sportul 

pentru toţi 

8.8. Organizarea şi desfăşurarea Campionatului 

Şcolilor Sportive la 14 ramuri de sport 

 

14 ramuri de sport, 

15 000 de participanți 
Trim. I-II Direcţia instituţii sportive şi sportul 

pentru toţi 

  8.9. Desfășurarea acțiunilor cultural sportive       

   consacrate “Zilei Europei”  

a) Cursa de alergări (cu genericul: “Nu consum de 

alcool-Nu consum de droguri”); 

b) Cursa de ciclism “Chișinău-Rîșcani” 

 

Acțiune desfășurată 

900 de participanți 
Trim.  II Direcţia instituţii sportive şi sportul 

pentru toţi, APL 

 

8.10.Desfășurarea Festivalului Prieteniei, Creativității 
și Olimpismului, ediția a XXIV-a “Clipa Siderală” 

 

Acțiune desfășurată 

60 de participanți 
Trim. II Direcţia instituţii sportive şi sportul 

pentru toţi 

8.11. Organizarea Turneului Republican de mini-

fotbal între copii „Guguţă” (cu genericul: “Nu consum 

de alcool-Nu consum de droguri”); 
 

17 000 de participanți Trim. II Direcţia instituţii sportive şi sportul 

pentru toţi, gimnazii, licee 

8.12. Organizarea Turneului Republican de fotbal 

„Cupa Guvernului”, ediţia a IX-a (cu genericul: “Nu 

consum de alcool-Nu consum de droguri”); 
 

20 000 de participanți Trim.  

III-IV 

Direcţia instituţii sportive şi sportul 

pentru toţi 

8.13. Organizarea şi participarea persoanelor cu 

dizabilităţi (de văz, locomotorii și mintale) la acţiuni 

cultural-sportive, consacrate “Zilei internaționale a 

persoanelor cu dizabilități” 

 

500 de participanți Trim. IV Direcţia instituţii sportive şi sportul 

pentru toţi 
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Obiectivul nr. 9: Dezvoltarea managementului în activităţile sportve   
(Programul de activitate al Guvernului “Integrare Europeană, Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2013-2014) 

9.1. Şedinţe metodice cu conducătorii şcolilor/liceelor 

sportive şi responsabilii de domeniul sportului din 

republică cu privire la managementul activității 
sportive 

 

2 ședințe desfășurate 

140 de participanți 
 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcţia instituţii sportive şi sportul 

pentru toţi 

9.2. Desfăşurarea lecţiilor-model pe ramuri de sport 

(Fotbal, Box, Caiac-canoe) 

 

3 lecții demonstrative desfășurate 

120 de participanți 
Trim.   

II-IV 

Direcţia instituţii sportive şi sportul 

pentru toţi 

9.3. Organizarea şi desfăşurarea întrunirilor 

metodico-practice “MASTER CLASS”  privind 

instruirea şi antrenamentele pe unele ramuri de sport 

în 4 zone  ale Republicii Moldova (Briceni, Bălţi, 

Căuşeni şi Cahul) 

 

4 întruniri desfășurate 

300 de participanți 
Trim.   

II-IV 

Direcţia instituţii sportive şi sportul 

pentru toţi 

9.4. Organizarea şi desfăşurarea campaniilor de 

promovare a ramurilor sportive prioritate pe teritoriul 

Republicii Moldova (baschet, volei, lupte) 

 

4 campanii desfășurate; 

400 de participanți 
Trim.   

II-IV 

Direcţia instituţii sportive şi sportul 

pentru toţi 

9.5.Tarifarea şcolilor/liceelor sportive din republică 

 

 

Numărul de școli/licee sportive tarifate; 

88 de școli tarifate 

 

Trim.   

IV 

Direcţia instituţii sportive şi sportul 

pentru toţi 

9.6. Colectarea și generalizarea rapoartelor statistice 

anuale: 

- Dezvoltarea culturii fizice şi sportului (nr. 1-cf); 

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

 

90 de rapoarte din școli/licee sportive;  

35 de rapoarte din raioane și municipii 

Trim. 

I-II 

Direcţia instituţii sportive şi sportul 

pentru toţi 

 

Obiectivul nr.10: Dezvoltarea infrastructurii sportive și modernizarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor sportive (PDS) 

10.1. Reconstrucția edificiului sportiv din str. Lăpușneanu, 

nr.2 din cadrul Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor 

Naţionale 

Edificiu sportiv reconstruit Trim. II Centrul Sportiv de Pregătire al 

Loturilor Naţionale 

Direcţia sport de performanță,   

Secţia finanţe şi evidenţă contabilă 

10.2. Construcția terenului de fotbal al Școlii sportive 

specializate de fotbal din comuna Stăuceni, municipiul 

Chișinău  

Teren de fotbal construit  Trim. IV Direcţia instituţii sportive şi sportul 

pentru toţi, 

 Secţia Juridică, 

Secţia finanţe şi evidenţă contabilă 
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10.3. Elaborarea studiului de fezabilitate pentru edificiul 

sportiv Palatul Sportului  

Studiu de fezabilitate elaborat 

 

Trim. IV Direcţia sport de performanță,  

Secţia finanţe şi evidenţă contabilă, 

Secția juridică, 

Direcţia instituţii sportive şi sportul 

pentru toţi  

10.4.  Dotarea cu utilaj medical performant a Centrului 

Medical din cadrul Centrului Sportiv de Pregătire a 

Loturilor Naționale 

Utilaj medical asigurat, conform alocațiilor Trim. II Direcţia sport de performanță,  

Secţia Juridică, 

Secţia finanţe şi evidenţă contabilă 

Centrul Sportiv de Pregătire al 

Loturilor Naţionale 

10.5.  Asigurarea școlilor sportive cu inventar și utilaj 

sportiv în scopul creării condițiilor favorabile de 

activitate  

  Numărul de școli sportive asigurate 
 

Trim. IV Direcţia instituţii sportive şi sportul 

pentru toţi,  

Secţia finanţe şi evidenţă contabilă 

 

Obiectivul nr.11:  Monitorizarea implementării documentelor de politici sectoriale şi intersectoriale  

 

11.1. Planul de acţiuni al Guvernului pentru anul 2014 

 

Raport elaborat şi completat în baza de date  

www.raportare.gov.md  

Trimestrial 

 

DAMEP, în colaborare cu 

subdiviziunile structurale ale MTS  

 

11.2. Planul național de acțiuni în Domeniul Drepturilor 

Omului pe anii 2011-2014, aprobat prin Hotărîrea 

Parlamentului nr.90 din 12.05.2011 cu modificările şi 

completările ulterioare 

Raport elaborat şi prezentat Ministerului 

Justiţiei 

 

La data de 

01.02.2014 

DAMEP, în colaborare cu 

subdiviziunile structurale ale MTS  

 

11.3. Planul naţional de prevenire şi combatere a  

Traficului de Fiinţe Umane  pentru anii 2014-2016 

 

Raport elaborat şi prezentat în instituţia  

solicitantă 

Semestrial Direcţia Programe de Tineret 

 

11.4. 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 

Raport elaborat şi prezentat în instituţia  

solicitantă 

 

Semestrial Direcţia Sport de Performanţă 

 

11.5. Planul de acțiuni pentru implementarea Programului  

Național privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020, 

aprobat prin  Hotărîrea Guvernului nr.360 din 06.06.2012 

Informaţie elaborată şi prezentată 

Ministerului Sănătăţii 

 

La data de 

31.03.2014 

DAMEP 

Direcţia instituţii sportive şi sportul 

pentru toţi 

Direcţia sport de performanță  

Direcţia Programe de Tineret 

11.6. Planul de acţiuni pe anii 2014-2015 pentru 

implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe 

anii 2011-2015 (HP nr.154 din 21.07.2011) 
 

Raport elaborat şi prezentat CNA 

 

Trimestrial DAMEP, în colaborare cu 

subdiviziunile structurale ale MTS  
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11.7. Planul de acţiuni pe anii 2011-2015 privind 

implementarea Strategiei naţionale în domeniul 

migraţiei şi azilului (2011-2020) aprobat prin HG 

nr.1009 din 26 decembrie 2011 

 

Raport elaborat şi prezentat MAI 

 

trimestrial Direcţia Programe de Tineret 

 

11.8. Planul național de acțiuni pentru ocuparea forţei de 

muncă pe anul 2014, aprobat prin HG nr.1091 din 

31.12.2013   

 

 Informaţie elaborată şi prezentată MMPSF 

 

La data de 

10.02.2014 

Direcţia Programe de Tineret 

 

Obiectivul nr.12: Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Ministerului (PDS) 

12.1. Asigurarea dezvoltării profesionale continue a 

funcţionarilor publici din cadrul Ministerului în 

scopul formării unei echipe profesioniste și integer 

 

Elaborarea Planului de instruire pentru  

angajaţii ministerului pentru semestrul I  

şi semestrul II  

Ianuarie  

 

septembrie 

Serviciul resurse umane 

12.1 Asigurarea perfecționării continue a personalului din 

Minister în domeniul managementului performanţei, în 

elaborarea și evaluarea politicilor publice, managementul 

şi elaborarea programelor/proiectelor,  managementul 

documentelor, dezvoltarea abilităților manageriale, de 

planificare a activității, inclusiv dezvoltarea abilităților de 

exercitare a atribuţiilor de serviciu, conform planului de 

instruire anual 

10 persoane instruite Pe parcur- 

sul anului 

Serviciul resurse umane 

12.3. Monitorizarea activităţii de formare profesională 

continuă a funcţionarilor publici din cadrul 

Ministerului 

Raport anual elaborat ianuarie Serviciul resurse umane 

Obiectivul nr.13: Implementarea procesului de guvernare eletronică (e-government) în cadrul Ministerului  

 

13.1. Lansarea unei noi pagini web a Ministerului 

Tineretului şi Sportului, conform modelului-tip pentru 

crearea paginilor web oficiale ale autorităţilor 

administraţiei publice centrale în reţeaua internet, 

conform HG nr.188 din 03.04.2012    

Pagina web a Ministerului elaborată şi lansată Trim. I Programatorul  (specialistul TI )  

13.2. Planul de acţiuni pe anul 2014 pentru implementarea 

Programului strategic de modernizare tehnologică a 

guvernării (e-Transformare), aprobat prin prin  Hotărîrea 

Guvernului nr.1096 din 31 decembrie 2013 

 

Sistemul informaţional de gestiune a 

documentelor (SIGEDIA) pilotat 

decembrie Programatorul  (specialistul TI) în 

colaborare cu subdiviziunile 

structurale ale MTS  
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