
Raport de activitate al Ministerului Tineretului si Sportului
pentru 100 zile de la instituirea Guvernului din 25 septembrie, 2009

I. Perfectarea cadrului normativ în domeniul politicii de tineret şi sport

1. Iniţierea procedurii de perfectare şi avizare a Proiectului Legii cu privire la

voluntariat;

2. Elaborarea şi avizarea Clasificaţiei Unice Sportive pentru anii 2009-2012 de comun

cu federaţiile naţionale de profil;

3. Elaborarea şi expedierea spre avizare a proiectului Hotărîrii Guvernului „Cu privire la

modificarea unor hotărîri ale Guvernului” în scopul creării Secţiilor de tineret şi sport

în fiecare raion;

4. Elaborarea şi avizarea proiectului Hotărîrii Parlamentului ”Cu privire la aprobarea

Concepţiei Sistemului Informaţional automatizat ”Registrul de Stat al Sportului”;

II. Organizarea activităţilor de promovare şi dezvoltare a tinerilor

1. Desfăşurarea Zilelor Tineretului în perioada 10-17 noiembrie, 2009.

 1.1. Discuţii publice cu privire la situaţia actuală a politicilor de tineret şi perspectivele de

dezvoltare purtate de ministrul tineretului şi sportului şi reprezentanţii societăţii

civile;

 1.2. Iniţierea procesului de discuţie publică asupra perfecţionării Legii cu privire la tineret;

1.3. Organizarea tîrgului locurilor de muncă în parteneriat cu Agenţia pentru ocupare a

forţei de muncă. În cadrul tîrgului au fost selectaţi 150 de tineri pentru a fi angajaţi în

cîmpul muncii;

 1.4. Organizarea meselor rotunde şi  a discuţiilor tematice cu reprezentanţii Centrelor de

Resurse pentru tineri, clinicele de sănătate  prietenoase tinerilor. În rezultatul

            discuţiilor au fost formulate directivele de activitate a Centrelor şi Clinicilor şi

necesităţile de reabilitare urgentă ale acestora;

1.5. Organizarea Conferinţei Naţionale a Tinerilor Cercetători. Tinerii cercetători din

             Republica Moldova şi ţările membre CSI şi-au expus ultimele realizări şi au

identificat priorităţile pentru anul 2010 în domeniul ştiinţei şi inovaţiei;

1.6. Organizarea Festivităţii de decernare a Premiului Tineretului în domeniul literaturii şi

artelor, ediţia 2009. În cadrul evenimentului au fost decernate 4 premii naţionale celor

mai buni tineri din muzică, actorie, arte plastice şi literatură;

1.7. Acordarea suportului la organizarea Concursurilor TVC International cu participarea

tinerilor şi studenţilor, în scopul promovării culturii publice şi a principiilor de



solidaritate.

 2. Organizarea Festivalului Naţional al Voluntarilor. Evenimentul a adunat voluntari tineri

şi în etate pentru asigurarea reconcilierii generaţiilor,  promovarea valorilor umane si a

activităţilor de voluntariat. Au fost acordate aproximativ 20 de premii naţionale şi certificate

de mulţumire celor mai activi voluntari din ţară.

3. Organizarea întrunirilor şi seminarelor de autoguvernare studenţească în parteneriat cu

structurile de autoguvernare studenţească universitară. În rezultat, Consiliul Naţional al

Organizaţiilor Studenţeşti din Moldova şi Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din

România au semnat un Acord de colaborare, în scopul facilitării schimbului de experienţă,

consolidării capacităţilor în promovarea autoguvernării studenţeşti şi accesarea proiectelor

transfrontaliere.

4. Acordarea suportului în desfăşurarea Concursului Steaua Chişinăului –Steaua Moldovei în

scopul lansării şi afirmării tinerelor talente. Ministerul Tineretului şi Sportului a acordat

premii băneşti pentru învingătorii concursului.

5. Organizarea în cadrul Proiectului de Abilitare Socio-Economică (PASET) a Trainingului

de consolidare a capacităţilor tinerilor antreprenori. Tinerii antreprenori, beneficiari ai

proiectului de granturi PASET  au fost instruiţi în domeniul tehnicilor şi instrumentelor

pentru dezvoltare şi extindere a afacerilor create.

6. Acordarea suportului pentru organizarea concursurilor radiofonice „ARS

ADOLESCENTINA”, în scopul promovării creativităţii tinerilor şi a tineretului studios. Circa

20 de tineri au beneficiat  de premii pentru creaţii artisitice.

7. Organizarea sejurului turistic în perioada 21-28 decembrie, Romania (Sinaia, Mănăstirea

Cozia, Staţiunea Calimănesti-Căciulata) în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului

din România. Sejurul a fost destinat tinerilor şi organizaţiile de tineret care îşi aduc aportul la

dezvoltarea politicilor de tineret din R. Moldova şi pentru cei care acordă suport la edificarea

Ministerului Tineretului şi Sportului, instituţie creată recent în Republica Moldova. Printre

beneficiarii sejurului se enumera : Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova, Coaliţia

pentru promovarea Legii şi activităţilor de voluntariat, Consiliul Organizaţiilor Studenţeşti

din Moldova, ONG „Tinerii pentru dreptul la viaţă” din Chişinău şi Bălţi, Asociaţia Tinerilor

Cercetători Pro-Ştiinta, Consiliul Naţional al ONG din R. Moldova etc.



III. Dezvoltarea şi promovarea sportului pentru toţi şi a sportului de performanţă

În scopul propagării modului sănătos de viată, popularizarea ramurilor sportive printre copii

şi tineret s-au desfăşurat multiple activităţi sportive, şi anume:

1.Desfăşurarea Cupei Guvernului la fotbal (ediţia a IV-a). Etapele: interşcolară, regională,

sferturile de  finală, semifinală şi finală cu participarea a 19 mii copii din 32 raioane şi

municipii.

Graţie acestui Turneu, în competiţie anual sînt antrenaţi peste 20 000 de copii, care pe viitor

vor completa echipele din sate, oraşe, raioane, precum şi evoluarea în componenţa celor mai

titrate cluburi ale ţării;

2. Organizarea Decadei incluziunii sociale a persoanelor cu dezabilităţi. În perioada 23

noiembrie - 3 decembrie s-au desfăşurarea a 10 competiţii sportive pentru sportivii nevăzători

şi slab văzători, surzi, cu deficienţe locomotorii şi mintale cu participarea a  375 persoane;

3. Organizarea Campionatelor naţionale la 10 ramuri sportive, cu implicarea a circa 1000

sportivi din toate localităţile republicii;

4. Organizarea finalei Campionatului European la rugby U-20, mun. Chişinău;

5. Organizarea Etapei preliminare a Campionatului European a ţărilor mici la handbal

masculin rezervat seniorilor, mun. Chişinău;

6. Asigurarea delegării a 275 sportivi de performanţă ai lotului naţional la 25 ramuri sportive

la 65 competiţii oficiale internaţionale (turnee, campionate europene, campionate

mondiale);turnee, ca

7. Organizarea cantonamentelor de pregătire fizică specială la bazele sportive din Poiana

Braşov şi Sfîntul Gheorghe a 70 sportivi de performanţă la ramurile de sport: lupte greco-

romane, lupte libere (bărbaţi), lupte libere (feminin) şi  scrimă în parteneriat cu România;

8. Efectuarea reparaţiei capitale a sălii de box din Centrul sportiv de pregătire a loturilor

naţionale în scopul asigurării pregătirii fizice a sportivilor de performanţă la box cu suportul

donaţiilor externe;

9. Organizarea festivităţii de premiere, nominalizare, şi decernare a distincţiilor celor mai

emeriţi şi buni sportivi, antrenori şi profesori de sport “Gala Sportului 2009”;

IV. Relaţii Externe:

1. Participarea la Reuniunea Consiliului Tineretului din statele membre Comunităţii

Statelor Independente. În cadrul Reuniunii a fost elaborată şi aprobată Strategia de

tineret în contextul parteneriatului de tineret în spaţiul CSI;

2. Întrunire oficială cu Dna Luminiţa Plăcintă, ministrul tineretului ţi sportului România

în scopul consolidării relaţiilor de colaborare între ministerele omoloage,



3. Întruniri cu ambasadorii acreditaţi în Republica Moldova în scopul iniţierii procedurii

de semnare a acordurilor de colaborare cu instituţiile responsabile de tineret,

4. Întruniri cu reprezentanţii organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica

Moldova în vederea promovării programelor naţionale de dezvoltare şi asigurare  a

bunăstării tinerilor;

În contextul Acţiunilor Prioritare de viitor se înscriu ca importanţă:

- evaluarea cadrului legislativ de domeniu şi ajustarea acestuia la standardele internaţionale;

- elaborarea unor programe eficiente şi de durată în aspecte ca: dezvoltarea

antreprenoriatului, crearea facilităţilor de procurare a locuinţelor, informare şi consiliere

pentru angajarea în cîmpul muncii, promovarea pariticipării tinerilor şi a e-democraţiei,

reconcilierea vieţii profesionale cu cea a familiei,  dezvoltarea culturii sportului şi a educatiei

fizice ;

- dezvoltarea serviciilor sociale pentru tineri, şi, ca prim pas, reabilitarea şi extinderea în

localităţile şi raioanele ţării a Centrelor de Resurse pentru Tineri şi alte servicii inovatoare;

-  investiţii consistente în instituţiile sportive, stadioane, bazine de înot şi alte edificii din

domeniu;

Reieşind din problemele cu care se confruntă tinerii ca şomajul, migraţia masivă , o

soluţie oportună în acest domeniu ar fi oferirea de posibilităţi pentru tineri de a-şi lansa

propria afacere în RM, promovarea auto-angajării tinerilor (18-30 ani) prin identificarea,

crearea şi implementarea unor activităţi economice şi oferirea de credite preferenţiale, sub-

granturi ceea ce va contribui la reducerea migraţiei, crearea de noi locuri de muncă pentru

tinerii din Moldova şi trecerea de la o economie bazată pe consum la o economie bazată pe

investiţii şi dezvoltare economică.

Situaţia existentă în domeniu se califică astfel:
- imperfecţiunea actelor normative pentru elaborarea şi implementarea eficientă a

politicilor de tineret şi sport;

- resurse financiare limitate pentru dezvoltarea programelor pentru tineri în scopul

creării facilităţilor,  a oportunităţilor şi condiţiilor de dezvoltare multilaterală;

- resurse financiare limitate în crearea şi dezvoltarea serviciilor publice pentru tineri, în

scopul facilitării integrării socio-economice;

- lipsa infrastructurii locale de lucru cu tineretul, care ar asigura coerenţa şi  un co-

management eficient  în implementarea politicii naţionale de tineret;

- lipsa infrastructurii sportive şi dotarea insuficientă cu inventar sportiv;

- imposibilitatea participării sportivilor de performanţă la competiţii internaţionale  şi  a

tinerilor la programe de mobilitate;



- insuficienţa spaţiilor, a echipamentului tehnic de birou pentru desfăşurarea eficienta a

activităţii instituţionale,

- asigurarea insuficientă cu preparate farmacologice şi medico-biologice a sportivilor

etc.

Nota Bene:

Regulamentul Ministerului Tineretului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului

Tineretului şi Sportului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia a fost

aprobat la 1 decembrie, 2009. (Publicat : 01.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 173  art Nr :

848)


