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Notă informativă 

la proiectul de lege cu privire la tineret 

O nouă lege cu privire la tineret se impune în contextul în care Legea 

nr.279-XIV din 11.02.1999 cu privire la tineret nu mai corespunde necesităţilor 

tinerilor şi tendinţelor actuale din politica de tineret.  

O serie de prevederi importante din actul legislativ în vigoare, care ar fi avut 

un impact pozitiv asupra tinerilor şi politicii de tineret, au fost excluse sau 

modificate. Astfel, prevederile care au fost supuse modificării au fost cele care se 

refereau la acordarea unor facilităţi tinerilor şi în special cele ce vizau utilizarea 

unor mijloace financiare din bugetul de stat sau bugetele locale. Cele mai 

importante intervenţii, asupra Legii cu privire la tineret au fost: excluderea lit. c din 

art. 8 ce se referea la reducerea cu 20% a impozitului pe venit în cazul salariaţilor 

de pînă la 25 de ani şi al familiilor tinere cu unul sau mai mulţi copii; neaplicarea 

art. 14 ce se referea la crearea Centrului naţional de cercetări în domeniul 

tineretului; modificarea ș i neaplicarea art.21 alin.(1) ce prevedea anual alocări de 

3% pentru finanţarea programelor şi acţiunilor de tineret din bugetul de stat şi 

bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, prin alin. (3) din art.2 1 ce stipulează 

că - programele şi acţiunile pentru tineret se finanţează în limita alocaţiilor 

prevăzute în bugetul de stat, în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi din 

alte surse conform legislaţiei în vigoare.  

În ultimii ani parcursul politicii de tineret a fost influenţat de un şir de 

schimbări care au facilitat apariţia unor noi forme ș i mijloace de manifestare şi 

afirmare a tinerilor: au apărut noi actori, instituţii şi mecanisme de elaborare, 

coordonare, implementare şi consultare a politicilor de tineret; centrele de tineret s-

au dezvoltat avînd misiunea de a asigura informarea, orientarea, consilierea, 

educaţia şi petrecerea timpului liber a tinerilor; au  fost create Consilii locale ale 

tinerilor care sunt o formă de reprezentare a tinerilor la nivel local. 

În anul 2010 a fost aprobată Legea cu privire la Voluntariat care a dezvoltat 

diferite mecanisme de aplicare a legii, iar noul proiect al legii cu privire la tineret 

vine să susţină acest proces prin intermediul structurilor de tineret care urmează a 

fi constituite şi consolidate atît la nivel central cît şi local.  

Avînd în vedere cele expuse mai sus, noul proiect de lege a tineretului îşi 

propune să stabilească direcţiile prioritare de promovare şi implementare a politicii 

de stat în domeniul tineretului în concordanţă cu interesele şi necesităţile actuale 

ale tinerilor prin crearea unui cadru şi oferirea unui mecanism clar de susţinere şi 

promovare a lor.   



Tinerii reprezintă segmentul de populaţie care necesită o atenţie sporită nu 

numai din partea instituţiilor statului, dar şi din partea întregii societăţi, deoarece 

atît ca pondere numerică cît şi valorică constituie o resursă inepuizabilă. Conform 

datelor Biroului Naţional de Statistică privind structura populaţiei pe vîrste şi sexe 

în anul 2013, numărul populaţiei stabile a constituit 3559,5 mii persoane. Dintre 

care 26,49 % tineri. Din aceştia, 42,8 % locuiesc în mediul urban şi 57,2 % în 

mediul rural, iar după structura pe sexe bărbaţii constituie 50,9 %, iar femeile 49,1 

%. Astfel, tinerii necesită a fi protejaţi şi valorificaţi atît printr-o lege proprie cît şi 

prin intermediul altor acte legislative şi normative, strategiilor şi programelor 

guvernamentale, deoarece tinerii trebuie să prezinte un interes deosebit în 

promovarea politicilor naţionale.   

Proiectul de lege este structurat în 6 capitole, care reglementează, în mare 

parte, formele de organizare a tinerilor şi activităţile în care sunt implicaţi aceştia, 

ceea ce va permite crearea unor structuri funcţionale, atît la nivel central cît şi local 

care vor crea condiţii favorabile pentru afirmarea tinerilor şi accesul acestora la 

diverse tipuri de servicii.  

În capitolul I este definit domeniul de reglementare al legii, sunt definite 

principalele noț iuni din domeniul tineret, au fost stabilite principiile de activitate 

ș i sunt prezentaț i principalii subiecț i ai politicii de tineret în Republica 

Moldova. Conform prevederilor Legii în vigoare cu privire la tineret, tinerii sunt 

consideraţi, persoanele aflate între vîrsta de 16-30 ani. Prin prezentul proiect de 

lege noț iunea de tînăr cuprinde persoanele din segmentul de vîrstă 14-30 ani. 

Micşorarea  vîrstei de la 16 la 14 ani se explică prin mai multe aspecte. În primul 

rînd la o bună parte din activităţile de tineret ce sunt organizate în special în mediul 

rural participă persoanele aflate în segmentul de vîrstă 14-18 ani sau chiar mai 

tinere, situaţie ce se poate explica prin faptul că o bună parte din restul tinerilor au 

părăsit localitatea, motivul constituind plecarea la studii sau la muncă peste 

hotarele ţării. De asemenea, persoanele aflate la vîrsta de 14 ani sunt pregătite 

psihologic şi moral pentru a fi implicaț i în activităț ile de educaț ie non-formală, 

avînd o capacitate sporită de a asimila un volum mare de informaţie, iar implicarea 

tinerilor în acţiuni extra-curriculare şi de educaţie non-formală contribuie la 

dezvoltarea lor personală.  

  De asemenea, în cadrul acestui capitol sunt definite principalele noţiuni din 

domeniul tineret, cele mai noi fiind cea de educaţie nonformală şi informală; 

activitate de tineret; organizaţie de tineret prin care se pune accentul pe direcţiile 

prioritare, componenţa şi structura sa organizaţională în care tinerii trebuie să 

constituie majoritatea. 

  Referitor la principiile stipulate, atragem atenţia asupra a 2 principii: 

principiul comanagementului ce presupune reprezentarea egală a autorităţilor 



publice centrale şi locale şi asociaţiilor de tineret în procesul de elaborare, 

implementare şi evaluare a politicilor de tineret; principiul voluntariatului şi 

mobilităţii în rîndul tinerilor ce corespunde tendinţelor actuale ale politicii de 

tineret internaț ionale. 

          Capitolul II se referă la instituț iile responsabile de politicile de tineret ș i 

competenț ele acestora. Pentru autoritatea publică centrală sunt prevăzute 

principalele competenţe şi responsabilităţi şi anume cele ce ţin de elaborarea şi 

dezvoltarea cadrului legal şi normativ, asigurarea financiară a principalelor 

documente de politici, colaborarea şi consultarea organizaţiilor de tineret şi altor 

instituţii publice responsabile de politica de tineret cît ș i stimularea şi 

îmbunătăţirea colaborării internaţionale cu organizaţiile şi instituţiile ce oferă 

proiecte şi dezvoltă programe pentru tineret. În ceea ce priveşte responsabilitatea 

autorităţilor publice locale în politica de tineret principalele direcţii prioritate se 

referă la susţinerea organizaţiilor de tineret, Centrelor de resurse pentru tineri, 

consiliilor locale ale tinerilor etc. De asemenea, proiectul legislativ recomandă 

autorităţilor publice locale să implice tinerii şi organizaţiile de tineret în procesul 

de consultare şi decizional în vederea elaborării, implementării şi evaluării 

politicilor în domeniul tineret la nivel local prin intermediul unei structuri 

reprezentative de tineret. 

Una din cele mai importante instituț ii în promovarea politicilor de tineret 

este Centrul de resurse pentru tineri care este o organizaţie necomercială sau 

instituţie publică,  ce reprezintă un serviciu sau un complex de servicii comunitare 

adresate tuturor categoriilor de tineri. 

În ceea ce priveș te organizarea ș i funcț ionalitatea Centrului de resurse 

pentru tineri urmează ca acesta să activeze în baza unui Regulament-cadru, cu 

respectarea standardelor de calitate pentru serviciile prestate, aprobate de Guvern, 

deș i, la ora actuală toate Centrele de resurse pentru tineri îș i coordonează 

activitatea în baza unor regulamente aprobate de autorităț ile administraț iei 

publice locale. La moment centrele sunt finanţate de la bugetul de stat, de la 

bugetele locale, din mijloace extrabugetare.  

Pentru promovarea politicii de tineret atît la nivel central cît ș i local este 

nevoie de formarea ș i perfecț ionarea continuă a resurselor umane care vor lucra 

nemijlocit cu tinerii, organizînd diferite acț iuni de şi pentru tineret ș i elaborînd  

politici de tineret eficiente. În acest sens, în proiectul de lege sunt stipulate 

cerinț ele generale faț ă de lucrătorii de tineret, în contextul în care, deocamdată, 

mediul academic din Republica Moldova nu pregăteș te asemenea specialiș ti. 

 În capitolul III sunt reflectate structurile neguvernamentale de tineret. În 

conformitate cu prevederile din statutul său organizaț iile de tineret vor avea 

dreptul: să colaboreze cu autorităţile administraţiei publice prin implicarea lor în 



procesul de elaborare, implementare şi evaluare a politicilor de tineret; să 

promoveze şi să sprijine interesele comune ale tinerilor prin desfăşurarea de 

programe şi activităţi la nivel local, naţional şi internaţional etc. 

În acelaşi capitol este inclus ș i Consiliul local al tinerilor care este o formă 

de asociere neformală şi reprezentare a tinerilor la nivel local creat la iniţiativa 

tinerilor din comunitate şi aprobat prin decizia Consiliilor locale ale autorităţilor 

publice locale de nivelul I sau II. În ceea ce priveș te organizarea ș i 

funcț ionalitatea consiliul local al tinerilor urmează ca acesta să activeze în baza 

unui Regulament-cadru care va fi aprobat de Guvern. Practic în toate raioanele au 

fost create consilii locale ale tinerilor, iar pentru definitivarea structurii 

funcț ionale cît ș i în contextul în care consiliile necesită a avea o voce comună în 

relaț iile cu autorităț ile administraț iei publice a început procesul de creare a 

consiliilor raionale/regionale ale tinerilor.   

Tot în capitolul III sunt recunoscute ș i alte structuri neformale de tineret, 

cum ar fi: grupuri de iniţiativă, senate studenţeşti, organizaţii de tineret ale 

partidelor politice etc. 

În capitolul IV este reglementat lucrul de tineret şi activitatea lucrătorului de 

tineret. Aceasta este o inovaţie pentru politica de tineret din Moldova, aceasta 

permiţînd extinderea activităţilor cu tinerii la nivel local, deoarece vor fi 

recunoscuţi drept lucrători de tineret atît angajaţii din cadrul autorităţilor publice 

responsabili de promovarea şi realizarea politicii de tineret, precum şi specialiştii 

din alte instituţii şi organizaţii care prestează servicii pentru tineri. Sunt stabilite 

atribuţiile lucrătorului de tineret, statutul şi modalitatea de numire în funcţie a 

acestuia. Tot aici sunt stabilite principiile de  organizare a lucrului de tineret şi 

specificate care anume activităţi se încadrează în această categorie.  

În capitolul V este reflectată educaţia non-formală a tinerilor şi modalitatea 

de certificare şi recunoaştere a acesteia. Conform acestor prevederi toate 

activităţile de tineret se bazează pe procesele de învăţare nonformală.  Iar 

activităţile de formare la care vor participa tinerii vor fi certificate cu indicarea 

subiectelor abordate şi competenţele dobîndite. Aceasta va creşte gradul de 

implicare a tinerilor şi va permite diversificarea activităţilor cît şi dezvoltarea 

procesului de educaţie non-formală.  

Pentru elaborarea acestui proiect de lege precum ș i pentru perfecț ionarea 

cadrului legislativ ș i normativ, Ministerul Tineretului şi Sportului a creat un grup 

de lucru  care a colectat o serie de propuneri pentru perfecţionarea legii. Din acest 

grup de lucru au făcut parte reprezentanț i ai Ministerului Tineretului ș i Sportului 

ș i reprezentaț i ai organizaț iilor ș i instituț iilor de tineret (Consiliul Naț ional 

al Tineretului din Moldova, Centrul Naț ional de Resurse pentru Tineri, Consiliul 

Naț ional al Organizaț iilor Studenț eș ti din Moldova, experț i independenț i în 



politici de tineret etc.). De asemenea, au fost organizate consultări regionale ș i 

naț ionale, unde în cadrul dezbaterilor au fost discutate cele mai sensibile 

probleme ș i necesităț i ale tinerilor ș i au fost colectate o bună parte din 

propuneri, care de altfel se regăsesc în acest proiect de lege.        

În acest context, precizăm faptul că această noua lege a tineretului este în 

concordanț ă cu practica europeană existentă în domeniul politicilor de tineret 

(Consiliul Europei ș i Uniunea Europeană). Aș adar,  s-a analizat experienț a 

pozitivă a cadrului legislativ existent în domeniul tineret, nu numai a ț ărilor 

membre UE (ex. Estonia, Cehia, România, Lituania), dar ș i a celor din spaț iul 

CSI (Belarus, Federaț ia Rusă).   

Astfel, noua lege cu privire la tineret este o doleanț ă a tinerilor, a celor mai 

importanț i actori din domeniul tineret ce reprezintă societatea civilă ș i 

autorităț ile publice ș i este în conformitate cu actele ș i recomandările 

internaț ionale privind domeniul tineret, avînd misiunea de a contribui calitativ la 

dezvoltarea politicilor de tineret în Republica Moldova. 

   

 

 

Ministru                                                                                 Octavian Bodişteanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

cu privire la tineret 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Capitolul I 

DISPOZIŢII GENERALE 

Articolul 1. Scopul prezentei legi 

Prezenta lege reglementează infrastructura politicii de tineret în conformitate 

cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova şi ale tratatelor internaţionale la 

care RM este parte şi constituie baza juridică pentru elaborarea şi adoptarea altor 

acte normative în domeniul tineretului.  

Articolul 2. Noț iuni principale 

În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni principale: 

tînăr - persoană cu vîrsta cuprinsă între 14 – 30 de ani;; 

familie tînără  -  cuplu, format prin căsătorie, în care  nici  unul dintre  soţi  nu 

a atins vîrsta de 30 de ani; familie  formată  dintr-un singur părinte de pînă la 30 de 

ani; 

politică de tineret - sistem de măsuri menite să asigure oportunităț i  de 

participare, dezvoltare şi bunăstare a tinerilor;  

servicii pentru tineri - ansamblul de măsuri şi activităţi realizate pentru a 

răspunde necesităţilor tinerilor sau familiei tinere;   

instituţie de lucru cu tinerii - instituţie care prestează servicii şi desfăşoară 

activităţi cu şi pentru tineri;  

organizaţie de tineret - organizaţie necomercială, în care tinerii constituie 2/3 

din numărul de membri ș i din componenţa organelor de conducere, iar scopurile 



sale statutare sunt orientate spre dezvoltarea personalităț ii tinerilor ș i integrarea 

lor în viaț a publică;  

lucrător de tineret - persoană care prestează servicii pentru tineri şi desfăşoară 

activităţi de şi pentru tineret; 

educaţie non formală - abordare a educaţiei prin activităţi în comunitate sau 

programe, organizate în afara sistemului educaţional formal, menită să răspundă 

nevoilor educaţionale ale unui anumit grup, care urmăreşte obiective de învăţare 

clare, ceea ce nu duce în mod obligatoriu la o certificare.  

 educaţie informală - procesul real de învăţare de-a lungul vieţii, în cadrul 

căruia fiecare individ îşi formează atitudini, îşi interiorizează sau clarifică anumite 

valori, dobîndeşte deprinderi şi cunoştinţe din experienţa cotidiană, valorificînd 

influenţele şi resursele educative din mediul în care trăieşte – de la familie şi 

vecini, de la locul de muncă sau de joacă, de la piaţă/ magazin, de la bibliotecă sau 

din mass-media.    

lucrul de tineret - orice formă de acţiune complementară educaț iei formale, 

oferit de un profesionist sau voluntar, organizată în scopul îmbunătăţirii dezvoltării 

personale şi sociale a tinerilor, conform necesităţilor ș i aspiraţiilor acestora; 

strategia de tineret – reprezintă documentul instituţiilor de stat cu privire la 

programul de abordare a politicilor de tineret, care include problemele şi 

necesităţile tinerilor definite în timp, orientarea strategică, obiectivele strategice şi 

măsurile de implementare ale acestora; 

instituţie de lucru cu tinerii – instituţie care prestează servicii pentru tineri ș i 

desfăşoară activităţi cu şi pentru tineri;  

structură de paritate de tineret - organ consultativ în domeniul politicilor de 

tineret creat la nivel naț ional ș i local, ce funcț ionează în baza principiului de 

paritate dintre instituț iile de stat ș i sectorul asociativ de tineret.  

patrimoniu pentru politicile de tineret – reprezintă bunuri imobile (edificii, 

spaț ii, construcţii şi terenuri aferente),  destinate pentru activităț ile de tineret 

aparţinînd la data intrării în vigoare a prezentei legi domeniului public sau privat al 

statului ori al unităț ilor administrativ teritoriale. 

 

Articolul 3. Principiile politici de tineret 

Funcț ionarea politicilor de tineret au la bază următoarele principii: 

Parităț ii – asigurarea reprezentării ș i participării tinerilor în raport egal cu 

autorităț ile publice în procesul de luare a deciziilor care vizează tinerii; 

subsidiarităț ii – deciziile care vizează tinerii sunt luate la cel mai apropiat 

nivel decizional, precum ș i verificarea continuă a necesităț ilor tinerilor la nivel 

naț ional ș i local; 



cooperării intersectoriale - coordonarea între instituț ii ș i organizaț iile de 

tineret care activează în domeniu, comunică, se informează ș i cooperează între 

acestea; 

participării tinerilor - consultarea ș i implicarea tinerilor în toate procesele ce 

îi vizează;  

informării – instituț iile de lucru cu tinerii ș i organizaț iile de tineret 

informează tinerii cu privire la problemele, oportunităț ile ș i drepturile acestora 

într-o formă acceptabilă ș i accesibilă; 

egalităț ii – asigurarea egalităţii ș i diversităț ii tinerilor, fără nici o 

discriminare.  

 

Articolul 4. Sfera de aplicare 

a) cetăţenii Republicii Moldova cu vârsta cuprinsă între 14 - 30 de ani;  

b) cetăţenii străini şi apatrizii de 14 - 30 de ani, domiciliaţi în Republica Moldova;  

c) familiile tinere;  

d) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, unităţile, instituţiile şi 

serviciile publice subordonate acestora; 

e) Structurile de paritate de tineret 

f) lucrătorii de tineret; 

g) organizaţiile de tineret; 

h) Centrele de Resurse pentru Tineri; 

i) Consiliile Locale ale Tinerilor; 

j) Structurile neformale de participare a tinerilor. 

 

Capitolul II  INSTITUȚ IILE RESPONSABILE DE POLITICILE DE 

TINERET Ș I COMPETENȚELE ACESTORA 

Articolul 5. Autoritatea publică centrală 

Ministerul Tineretului ș i Sportului este organul de specialitate al administraţiei 

publice centrale care elaborează politica Guvernului, hotărîrile ș i dispoziț iile lui 

privind politicile în domeniul tineretului şi coordonează aplicarea acestora.  

Ministerul Tineretului ș i Sportului: 

a) elaborează şi implementează politici de tineret; 

b) elaborează cadrul legislativ şi normativ în domeniul tineretului;  

c) asigură colaborarea intersectorială în realizarea politicii de tineret;  

d) creează instituț ii publice responsabile de activitatea cu tineretul;  

e) organizează cercetări, studii şi procesul de evidenţă a datelor statistice în 

domeniul tineretului; 



f) consultă organizaţiile de tineret şi instituţiile de lucru cu tinerii în vederea 

elaborării, implementării şi evaluării politicilor de tineret; 

g) sprijină financiar structurile neguvernamentale de tineret ș i activităţile acestora 

prin intermediul unor concursuri  în bază de proiecte ș i programe de tineret 

organizate anual; 

h) colaborează cu structurile neguvernamentale naţionale şi internaţionale de 

tineret; 

i) consultă ș i coordonează politicile sale cu structurile neguvernamentale 

reprezentative de tineret.  

 

Articolul 6. Structura de paritate de tineret 

(3) Autoritatea publică centrală ș i autorităț ile publice locale creează şi asigură 

funcţionarea unei structuri de paritate de tineret, care: 

a) este creată în baza principiului de paritate între reprezentanţii Guvernului ș i ai 

sectorului neguvernamental de tineret; 

b) are statut consultativ şi decizional în vederea elaborării, implementării şi 

evaluării politicilor în domeniul tineretului la nivel naţional; 

c) funcţionează în baza unui Regulament aprobat de Guvern sau Autoritatea 

publică locală.  

d)  

Articolul 7. Competenț a autorităţilor administraţiei publice locale 

(1) Autoritatea administraţiei publice locale promovează în teritoriu politicile de 

tineret ș i coordonează implementarea acestora. 

(2) Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele competenţe: 

a) să susț ină activitatea instituţiilor de lucru cu tinerii, care activează în bază de 

regulament, coordonat cu autoritatea publică centrală responsabilă de politicile 

de tineret;  

b) elaborează şi implementează politici de tineret la nivel local;  

c) asigură  financiar activităţile de tineret la nivel local;  

d) creează Centre de Resurse pentru Tineri în comunitatea administrată;  

e) susţine crearea şi funcţionarea Consiliilor Locale ale Tinerilor; 

f) colaborează cu organizaţiile de tineret, filiale ale organizaţiilor naţionale şi 

internaţionale  consiliilor locale de tineret şi structurile neformale de participare 

a tinerilor; 

g) asigură cu sedii, spaţii, oficii a asociaţiilor obşteşti de tineret, consiliilor locale 

de tineret,  centrelor de resurse de tineret potrivit legislaț iei în vigoare;    

h) contribuie la procesul de organizare a analizelor, cercetărilor şi evidenţă a 

datelor statistice în domeniul tineretului. 

 



Articolul 8. Centrele de Resurse pentru Tineri 

(1) Centrul de resurse pentru tineri se înfiinţează şi funcţionează ca serviciu de 

interes public. 

(2) Centrul de resurse pentru tineri este o organizaţie necomercială , care reprezintă 

un serviciu sau un complex de servicii comunitare adresate tuturor categoriilor de 

tineri. 

(3) Centrul de resurse pentru tineri asigură informarea, orientarea, consilierea, 

educaţia şi petrecerea timpului liber, contribuind la pregătirea integrării sociale şi 

profesionale.   

(4) Autorităţile administraţiei publice locale asigură dezvoltarea şi funcţionarea 

Centrelor de resurse pentru tineri, fie în mod autonom, fie prin asociere cu alte 

autorităţi, precum şi prin colaborarea cu agenţi economici şi asociaţii obşteşti din 

ţară şi străinătate. 

(5) Centrul de resurse pentru tineri activează în baza unui Regulament-cadru, cu 

respectarea standardelor de calitate pentru serviciile prestate, aprobate de Guvern.   

(6) Centrele de resurse pentru tineri sunt finanţate din bugetul de stat ș i din 

bugetele locale. Anumite activităţi şi programe pot fi finanţate prin cooperarea cu 

organizaţiile de tineret şi structuri internaţionale.  

 

 

Capitolul III  STRUCTURILE NEGUVERNAMENTALE DE TINERET 

Articolul 9. Organizaţiile de tineret  

(1) Tinerii au dreptul de a se organiza benevol în organizaţii de tineret care îşi 

desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. Tinerii pot 

fi membri sau beneficiari ai organizaţiilor de tineret în conformitate cu statutul 

acestora. 

(2) Organizaţiile de tineret au dreptul să: 

a) participe în procesul de elaborare, implementare şi evaluare a politicilor de 

tineret; 

b) înainteze autorităţilor administraţiei publice centrale ș i locale propuneri pentru 

modificarea legislaţiei în vigoare cu privire la tineret; 

c) promoveze şi sprijine interesele comune ale tinerilor prin desfăşurarea de 

programe şi activităţi la nivel local,naţional şi internaţional; 

d) încurajeze şi dezvolte participarea tinerilor; 

e) promoveze şi desfăşoare activităţi de educaţie nonformală şi voluntariat; 

f) colaboreze cu organizaţiile naț ionale ș i internaţionale, autorităţile publice 

locale şi centrale în domeniul tineretului. 



g) sa iniţieze parteneriate si sa colaboreze cu autorităţile administraţiei publice 

centrale ș i locale 

h) să participe la concursul pentru crearea structurilor reprezentative de tineret  

Articolul 10. Consiliile locale ale tinerilor  

(1) Consiliul local al tinerilor este o formă liberă de asociere şi reprezentare a 

tinerilor la nivel local creat la iniţiativa tinerilor din comunitate.  

(2) Consiliul local al tinerilor funcţionează în baza regulamentului cadru aprobat de 

către Guvern. 

(3) Consiliul este menit să asigure participarea activă a tinerilor la viaţa locală şi 

regională, în special, în procesul de luare a deciziilor ce îi privesc. 

(4) Consiliile locale ale tinerilor au dreptul să: 

a) înainteze propuneri către autorităţile publice locale în toate domeniile care îi 

vizează pe tineri;  

b) participe la elaborarea, implementarea şi evaluarea activităţilor de tineret la 

nivel local; 

c) participe în structurile reprezentative de consultare la nivel local, bazat pe 

principiile de paritate;  

d) încurajeze şi promoveze participarea activă a tinerilor în viaţa comunităţii; 

e) promoveze şi desfăşoare activităţi de educaţie nonformală şi voluntariat; 

f) promoveze serviciile pentru tineri. 

 

Articolul 11. Structuri neformale de participare a tinerilor  

(1) Structură neformală de participare a tinerilor este o formă de participare a 

tinerilor întruniţi pe bază de voluntariat şi interese ale tinerilor.  

(2) Structuri neformale de tineret pot fi grupuri de iniţiativă, senate studenţeşti, 

mass media pentru tineri, etc. 

(3) Organizaţiile de tineret ale partidelor politice sunt considerate ca structuri 

neformale de participare a tinerilor.  

(4) Structurile neformale de participare a tinerilor au dreptul să desfăşoare 

activităţi cu şi pentru tineri şi pot înainta propuneri către autorităţile publice în 

domeniile care vizează tinerii.  

 

Capitolul IV LUCRĂTORUL ŞI LUCRUL DE TINERET 

Articolul 12. Lucrătorul de tineret 

(1) Statutul de lucrătorul de tineret îl deţine angajatul din cadrul autorităţilor 

publice responsabil de promovarea şi realizarea politicii de tineret, precum şi 

specialistul din alte instituţii şi organizaţii care prestează servicii pentru tineri.  



(2) Profesionistul în domeniul tineretului este obligat să respecte în activitatea sa 

principiile non-discriminării şi asigurării de oportunităţi egale, să dezvolte 

parteneriate şi să încurajeze tinerii.  

(3) În funcţiile din instituţiile de lucru cu tinerii sunt promovate, prin concurs, 

persoane cu studii superioare sau cu experienţă în lucru cu tinerii: pedagogi, 

medici, asistenţi sociali, jurişti, psihologi, sociologi; iar în funcţiile de conducere 

persoane cu studii superioare şi experienţă în domeniu.   

(4) Perfecţionarea şi recalificarea cadrelor din instituţiile de lucru cu tinerii sînt 

coordonate de Autoritatea Publică Centrală responsabilă de politicile de tineret şi 

se efectuează, cel puţin o dată în an, prin stagii şi programe de specializare; 

(5) Atribuţiile generale ale lucrătorului de tineret: 

a) contribuie la realizarea politicii de tineret;  

b) contribuie la dezvoltarea relaţiei tînăr – comunitate;  

c) încurajează iniţiativele tinerilor şi apără interesele acestora;  

d) organizează activităţi educative, sociale, recreative, sportive, culturale, turistice 

pentru tineri;  

e) coordonează proiecte pentru tineri şi alte resurse alocate acestora;  

f) promovează activităţi de voluntariat. 

Articolul 13. Lucrul de tineret 

(1)  Lucrul de tineret este o susţinere planificată, sistematică şi conştientă a tinerilor, 

desfăşurată prin participarea lor benevolă, care reprezintă:  

a) educaţie extra-curriculară, care poate fi complementară educaţiei formale a 

tinerilor;  

b) activităţi creative, artistice, sportive şi culturale pentru tineri;  

c) activităţi şi programe legate de dezvoltarea abilităţilor, competenţelor şi 

cunoştinţelor tinerilor, precum şi a activismului lor social;  

d) activităţi legate de probleme precum socializarea, mediul de lucru (piaţa 

muncii), şcoală şi familie;  

e) activităţi şi programe legate de bunăstarea tinerilor,  protecţia lor socială şi a 

sănătăţii;  

f) consiliere pentru tineri;  

g) recrearea tinerilor;  

h) lucrul internaţional de tineret, cooperarea interculturală şi schimburile de tineret;  

i) alte modele creative şi planificate de petrecere a timpului liber al tinerilor. 

(2) Organizarea lucrului de tineret are la bază următoarele principii:  

a) activitatea de tineret este efectuată în beneficiul ș i împreună cu tinerii prin 

implicarea lor în procesul de luare a deciziilor;  



b) la crearea condiț iilor pentru dobândirea de cunoș tinț e ș i abilităț i bazate pe 

nevoile ș i interesele manifestate de către tineri;  

c) activitatea de tineret se bazează pe participarea ș i voinț a liberă a tinerilor;  

d) activitatea de tineret sprijină iniț iativa tinerilor;  

e) activitatea de tineret porneș te de la principiul egalităț ii de tratament, 

toleranț ă ș i de parteneriat. 

(3) Lucrul de tineret este desfăşurat de către lucrătorii de tineret profesionali, de 

voluntari, lideri de tineret, asociaţiile de tineret, grupuri informale şi alţi prestatori 

ai lucrului de tineret din sectorul guvernamental şi neguvernamental. 

Capitolul V EDUCAŢIA NONFORMALĂ 

Articolul 14. Organizarea activităţilor de educaţie non-formală 

(1) Activităț ile pentru tineret se bazează pe procesele de învăț are non-formală ș i 

cuprinde orice formă de învăț are intenț ionată ș i dobândirea de abilităț i ș i 

competenț e în afara şcolii ș i este livrat de exemplu, organizaț iilor de tineret 

ș i alte organizaț ii non-guvernamentale, instituţii ale administraţiei publice, 

centre de tineret etc.; 

(2) Activităţile de educaţie non-formală trebuie să corespundă principiilor de lucru 

cu tinerii, iar la baza acestora vor sta necesităţilor tinerilor cărora le sunt 

destinate;  

(3) Pentru tinerii care vor lua parte la activităţi de educaţie non-formală vor fi 

eliberate certificate nominale de către instituţia prestatoare. În certificate  vor fi 

indicate subiectele abordate şi competenţele dobîndite, care urmează a fi 

recunoscute la angajare.     

 

Capitolul VI DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII 

Articolul 14. Intrarea în vigoare a prezentei legi 

Prezenta lege intră în vigoare la data publicării. În termen de 3 luni de la publicarea 

prezentei legi, va aduce în concordanţă cu aceasta actele sale normative. 

Articolul 15. La data intrării în vigoare a prezenţei legi, se abrogă Legea cu 

privire la tineret nr.279-XIV din 11.02.1999 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 1999, nr. 39-41, art.169). 

 

 

PREȘEDINTELE  

PARLAMENTULUI                                                               



 

  

 

 


