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Anexă 1

Raport de activitate al Ministerului Tineretului si Sportului
pentru  perioada 25 septembrie, 2009- 10 aprilie, 2010

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

1. Proiectului Legii cu privire la voluntariat elaborat de către Ministerul Tineretului si Sportului.

Proiectul a fost avizat şi aprobat de către Guvern.  În scurt timp proiectul de lege va fi analizat

şi examinat în cadrul audierilor publice organizate de către Comisia parlamentară de profil şi va

fi propus spre adoptare Parlamentului.

2. Perfecţionarea şi modificarea Legii nr.279-XIV din 11 februarie 1999 cu privire la tineret. A

fost lansată runda de discuţii publice privind perfecţionarea Legii cu privire la tineret, cu actorii

politicii de tineret: ONG-urile de tineret, consiliile de tineret, centrele de resurse pentru tineri,

experţi în politici de tineret, specialişti de tineret.

3. Revizuirea cadrului legal şi normativ care reglementează activitatea centrelor de resurse pentru

tineret şi a consiliilor locale de tineret. Au fost elaborate proiectele Regulamentelor –cadru a

Centrelor de Resurse pentru Tineri şi Consiliilor Locale de Tineret..

4. Elaborarea proiectului H.G „Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului” în scopul

creării Secţiilor de tineret şi sport în fiecare raion. Proiectul a fost remis spre avizare

autoritatilor responsabile pentru examinare si aprobare.

5. Elaborarea proiectului Clasificaţiei Sportive Unice pentru ciclul olimpic 2010-2012, care

implica normele si criteriile de acordare a categoriilor si titlurilor sportive.  Documentul a fost

elaborat si remis autoritatilor competente spre examinare si avizare. Proiectul va remis

Guvernului spre avizare si aprobare.

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

Sistemului Informaţional automatizat ”Registrul de Stat al Sportului”;

7. Revizuirea Regulamentului şcolilor sportive, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.463 din 28

aprilie 2006. În primul trimestru au fost perfectate propuneri pentru revizuirea Regulamentului

şcolilor sportive, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 463 din 28 aprilie 2006, (extinderea

vîrstei sportivilor încadraţi în procesul instructiv-educativ din şcolile sportive), însă acest

proiect nu a avut susţinerea organelor de resort, deoarece implementarea modificărilor propuse

necesită surse financiare suplimentare.

8. Aprobarea Programului de pregătire a  sportivilor de performanţă în ciclul olimpic 2009-2012.

În scopul completării componenţei echipelor privind participarea la competiţiile internaţionale

oficiale, a fost aprobată lista lotului naţional pentru anul 2010 prin Hotărîrea Colegiului MTS

Nr. 1.4 din 05 martie 2010. Prin Hotărîrea Colegiului MTS Nr. 1.5 din 05 martie 2010 a fost

aprobat proiectul Programului de pregătire a sportivilor din Republica Moldova pentru
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participare la ediţia a XXX-a a Jocurilor Olimpice şi ediţia XIV-a a Jocurilor Paralimpice de

vară din anul 2012, oraşul Londra, Marea Britanie.

9. Crearea Comisiei naţionale antidoping şi implementarea politicilor şi reglementărilor

antidoping. A fost stabilită componenţa Comisiei naţionale antidoping, finisată procedura de

avizare la autorităţile responsabile şi în scurt timp va fi remisă Guvernului spre examinare şi

aprobare.

II. Organizarea activităţilor de promovare şi dezvoltare a tinerilor

1. Desfăşurarea Zilelor Tineretului în perioada 10-17 noiembrie, 2009. În acest sens a fost elaborat un

plan de actiuni care includea: Discuţii publice, organizarea tîrgului locurilor de muncă, organizarea

Conferinţei Naţionale a Tinerilor Cercetători, Festivitatea de decernare a Premiului Tineretului în

domeniul literaturii şi artelor, ediţia 2009 (N.B.au fost decernate 4 premii naţionale celor mai buni

tineri din muzică, actorie, arte plastice şi literatură) organizarea Concursurilor TVC Internaţional cu

participarea  tinerilor şi studenţilor, Concursului Steaua Chişinăului –Steaua Moldovei în scopul

lansării şi afirmării tinerelor talente

 2. Organizarea Festivalului Naţional al Voluntarilor. 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.

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

consolidare a capacităţilor tinerilor antreprenori.

5. 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.

6. Au fost lansate Programele Naţionale pentru Tineret „Fondul pentru tineri” şi “Programul de

granturi” în scopul dezvoltării sectorului asociativ de tineret, iniţiativei locale de dezvoltare a politicii

de tineret, sporirea participării tinerilor la luarea deciziilor şi mobilizarea resurselor pentru necesităţile

comunităţilor locale.

7. Desfăşurarea Campaniei Naţionale ” Trimite o carte peste Prut” in parteneriat cu Liga Studenţilor

Basarabeni” destinata îmbunătăţii calitative a patrimoniului de carte a bibliotecilor din comunităţile

rurale

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

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.
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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”;

10. Organizarea Campionatul şcolilor sportive, ediţia a IV-a, care se desfăşoară la 10 ramuri de sport.

11. A fost aprobat calendarul acţiunilor sportive naţionale şi internaţionale pe anul 2010 prin Hotărîrea

Colegiului MTS Nr. 1.3 din 05 martie 2010. În perioada vizată au fost desfăşurate majoritatea

acţiunilor planificate în calendar. Cele mai mari performanţe sportive au fost înregistrate pentru

ramurile de sport: haltere, lupte libere şi greco-romane, box, atletism, judo.

12. În perioada 5-6 februarie curent,  conform Calendarului acţiunilor sportive naţionale şi

internaţionale pentru anul 2010, în comun cu Federaţia sportivă „Inva Sport”, au fost organizate şi

desfăşurate competiţii la tenis de masă pentru sportivii cu necesităţi speciale (aparatul locomotor), cu

participarea a 40 persoane cu disabilităţi.

13. Au fost asiguraţi cu medicamente farmacologice 34 de sportivi ai Lotului National Sportiv.

IV. Relaţii Externe:

1. Participarea la elaborarea şi aprobarea Strategiei de tineret în contextul parteneriatului de

tineret în spaţiul CSI;

2. Demarata procedura de iniţierea a negocierilor pentru semnarea Protocolului de colaborare în

domeniul tineretului şi sportului între Ministerul Tineretului şi Sportului din Republica

Moldova şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului  şi  Sportului din România pentru anii

2010-2011, expediat spre avizare ministerelor şi autorităţilor de resort.


