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RAPORT 

pentru trimestrul III al anului 2015, în baza Planului naţional de acţiuni pentru implementarea 

Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016 

(aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 7 octombrie 2014) 
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CAPITOLUL 23. COOPERAREA ÎN MATERIE DE ÎNVĂŢĂMÎNT, FORMARE, MULTILINGVISM, TINERET ŞI SPORT 

125 Părţile convin să coopereze 

în domeniul tineretului 

pentru: 

 

(a) Întărirea cooperării şi 

schimbărilor în domeniul 

politicii în materie de tineret 

şi al educaţiei nonformale 

pentru tineri şi pentru 

animatorii socioeducativi 

 

(b) Facilitarea participării 

1. Definitivarea şi 

promovarea proiectului 

de lege cu privire la 

tineret 

Ministerul 

Tineretului 

şi Sportului 

 

30 

septembrie 

2014 

 

    Pe parcursul trimestrului III al anului 2015, proiectul 

de lege cu privire la tineret a fost elaborat și plasat pe 

pagina web a Ministerului Tineretului și Sportului, spre 

consultare publică. Pe parcursul trimestrului IV al 

anului curent, proiectul legii va fi supus procesului de 

avizare, definitivare și prezentare Guvernului spre 

aprobare, în modul stabilit.  

3. Elaborarea 

standardelor minime de 

calitate pentru lucrătorul 

de tineret 

 

Ministerul 

Tineretului 

şi Sportului 

2014-2016 

 

    Au fost elaborați termenii de referință pentru 

contractarea serviciilor de consultanță, în scopul 

elaborării setului de documente necesare pentru 

lucrătorul de tineret (standartele minime de calitate 

pentru lucrătorul de tineret). 

    Standartele nominalizate urmează a fi elaborate pe 

parcursul trimestrului IV al anului 2015. 
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active a tuturor tinerilor la 

viaţa socială 

 

(c) Susţinerea tinerilor şi 

mobilitatea animatorilor 

socio-educativi ca un mijloc 

menit să promoveze 

dialogul intercultural şi 

acumularea de cunoştinţe, 

aptitudini şi competenţe în 

afara sistemelor 

educaţionale formale, 

inclusiv prin intermediul 

voluntariatului 

(d) Promovarea 

cooperării între organizaţiile 

de tineret în vederea 

sprijinirii societăţii civile 

 

4. Dezvoltarea reţelei 

naţionale a persoanelor 

resursă din sectorul de 

tineret 

Ministerul 

Tineretului 

şi Sportului 

2014-2016     În scopul dezvoltării rețelei naționale a persoanelor 

resursă din sectorul de tineret (creată în anul 2014), pe 

parcursul trimestrului III al anului 2015, Ministerul 

Tineretului și Sportului a implicat persoanele resurse - 

membre ale rețelei în procesul de consultare a diferitor 

proiecte de acte normative ale Ministerului în domeniul 

tineretului, printre care și proiectul legii cu privire la 

tineret. Menționăm, că aceste persoane (experți) sunt 

recomandate pentru a fi implicate în cadrul diferitor 

cercetări și studii, care sunt realizate în domeniul 

tineretului. 

5. Dezvoltarea unui 

cadru de instruire 

continuă şi schimb de 

experienţă pentru 

lucrătorii de tineret 

Ministerul 

Tineretului 

şi Sportului 

2014-2016 

 

    În luna mai a anului curent, Ministerul Tineretului şi 

Sportului, în comun cu Consiliul Naţional al Tineretului 

din Moldova, a lansat Academia Lucrătorului de 

Tineret, ediţia a treia. 

    Astfel, în perioada 23-25 septembrie 2015, s-a 

desfășurat modulul II al Academiei, avînd ca tematică 

,,Serviciu pentru tineri. Învățarea pe tot parcursul vieții. 

Educația non-formală” pentru circa 20 de persoane, 

lucrători de tineret, care au avut posibilitatea să 

cunoască cum să îmbunătățească serviciile destinate 

tinerilor, conform intereselor și necesităților, ce 

presupune învățarea pe tot parcursul vieții, cît de 

importante sunt metodele de educație nonformală și în 

ce context le folosesc pe acestea. 

    Ulterior tuturor activităților asimilate, lucrătorii de 

tineret urmează să organizeze activități de follow-up, 

activități de educație interculturală în regiuni, punînd în 

aplicare ceea ce au asimilat la sesiunile teoretice. Acest 

fapt va asigura diseminarea informației pe întreg 
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teritoriul Republicii Moldova și va contribui la 

îmbunătățirea serviciilor prietenoase destinate tinerilor.  

 6. Derularea unui 

Program de granturi 

dedicat dezvoltării 

sectorului 

neguvernametal de 

tineret, pentru a 

consolida cooperarea cu 

societatea civilă 

Ministerul 

Tineretului 

şi Sportului 

2014-2016     Pe parcursul trimestrului III, toate cele 23 de 

organizații de tineret, cîștigătoare ale Programului de 

Granturi pentru anul 2015, care au încheiat contracte de 

finanțare cu Ministerul Tineretului și Sportului, au 

realizat majoritatea activităților ce au fost preconizate 

în cadrul planurilor de acțiuni ale proiectelor 

cîștigătoare. 

7. Implementarea 

proiectelor comune cu 

statele membre ale UE în 

vederea dezvoltării 

sectorului de tineret 

Ministerul 

Tineretului 

şi Sportului 

2014-2016     Pe parcursul trimestrului III al anului 2015, nu au 

fost realizate activități specifice la această masură de 

implementare, ci doar inițiat dialogul cu România și 

Polonia pentru 3 proiecte de perspectivă. 

 8. Promovarea 

mobilităţii şi a 

schimburilor de tineret 

prin  participarea 

Republicii Moldova în 

cadrul programelor 

Uniunii Europene 

,,EasternPartnership” 

Ministerul 

Tineretului 

şi Sportului 

2014-2016     Pe parcursul trimestrului III al anului 2015, nu au 

fost realizate activități specifice la această masură de 

implementare. 
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10. Realizarea 

evenimentelor şi 

programelor de facilitare 

a integrării profesionale a 

tinerilor reîntorşi de la 

studii de peste hotare, a 

schimbului de experienţă 

şi cunoştinţe între diverse 

grupuri de tineri 

Cancelaria 

de Stat 

(Biroul 

pentru 

relaţii cu 

diaspora), 

Ministerul 

Tineretului 

şi Sportului, 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei, 

Ministerul 

Economiei 

2014-2016     Pe parcursul trimestrului III al anului 2015, nu au 

fost realizate activități specifice la această masură de 

implementare. 

126 Părţile promovează 

cooperarea în domeniul 

activităţilor sportive şi fizice 

prin intermediul schimbului 

de informaţii şi de bune 

practici pentru a susţine un 

stil de viaţă sănătos, valorile 

sociale şi educative ale 

sportului şi buna guvernanţă 

în sport în cadrul societăţilor 

din UE şi din Republica 

Moldova 

 

1. Implementarea 

prevederilor Acordului 

de parteneriat dintre 

Ministerul Tineretului şi 

Sportului şi Proiectul 

,,EasternPartnership 

Youth Regional Unit” 

(EPYRU) 

Ministerul 

Tineretului 

şi Sportului 

2014-2016     Pentru implementarea prevederilor Acordului de 

parteneriat dintre Ministerul Tineretului şi Sportului şi 

Proiectul „EasternPartnership Youth Regional Unit” 

(EPYRU), pe parcursul trimestrului III al anului 2015 a 

fost asigurată participarea a 2 lucrători de tineret la 

seminarul cu genericul ,,Topic-Oriented Study Visit 

and Workshop on Youth Work” care a avut loc în 

orașul Minsk din Belarus, în perioada 21-23 septembrie 

2015. 

2. Definitivarea şi 

adoptarea Strategiei de 

dezvoltare a culturii 

fizice şi sportului 

Ministerul 

Tineretului 

şi Sportului 

2014-2015     Pe parcursul trimestrului III al anului 2015 proiectul 

Strategiei de dezvoltare a culturii fizice şi sportului în 

Republica Moldova (2015-2020) a fost supus 

procesului de consultare, fiind plasat pe pagina web a 

Ministerului Tineretului și Sportului și pe portalul 

guvernamental www.particip.gov.md. 
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    Ulterior, va urma procesul de avizare şi definitivare a 

acestuia pentru prezentare Guvernului spre aprobare, în 

modul stabilit. 

3. Asigurarea participării 

organizaţiilor şi 

instituţiilor sportive la 

competiţiile şi 

evenimentele organizate 

în ţările UE 

Ministerul 

Tineretului 

şi Sportului 

2014-2016 

 

    Pe parcursul trimestrului III al anului 2015, 

Ministerul Tineretului şi Sportului a asigurat 

participarea a peste 73 de sportivi şi antrenori din 

organizaţii (federaţii) şi instituţii sportive la multiple 

competiţii şi evenimente sportive organizate şi 

desfăşurate în statele-membre ale Uniunii Europene, 

printre cele mai importante fiind: 

- Turneul Internațional de lupte libere, greco-romane și 

feminine „Ion Corneanu & Ladislav Simon” în orașul 

București, România (17-19 iulie 2015); 

- Campionatul Mondial de Caiac – Canoe la tineret și 

juniori în orașul Montemor-o-Velho (20-26 iulie 2015); 

- Campionatul Mondial de Caiac-Canoe la seniori în 

orașul Milano, Italia (19-23 august 2015); 

- Campionatul European (versiunea WAKO), rezervat 

juniori și tineret, la kickboxing, în orașul San Sebastian, 

Spania (23-30 august 2015); 

- Campionatul European de Caiac-Canoe la juniori și 

tineret în orașul Pitești, România (16-20 septembrie 

2015); 

- Campionatul European pentru juniori, la judo în 

orașul Oberwart, Austria (18-20 septembrie 2015). 

    În total, în cadrul competiţiilor şi evenimentelor 

nominalizate, sportivii din Republica Moldova au 

obţinut peste 23 de medalii de aur, argint şi bronz la 

diferite probe sportive şi categorii de vîrstă. 
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CAPITOLUL 26. COOPERAREA CU SOCIETATEA CIVILĂ 

134 

Părţile stabilesc un dialog cu privire 

la cooperarea cu societatea civilă, 

care vizează următoarele obiective:  

(a) Consolidarea contactelor şi a 

schimbului de informaţii şi de 

experienţă între toate sectoarele 

societăţii civile din UE şi din 

Republica Moldova 

(b) Asigurarea unei mai bune 

cunoaşteri şi înţelegeri a Republicii 

Moldova, inclusiv a istoriei şi 

culturii acestei ţări, în interiorul UE 

şi îndeosebi în rîndul organizaţiilor 

societăţii civile de pe teritoriul 

statelor membre, permiţînd astfel o 

mai mare sensibilizare a opiniei 

publice cu privire la oportunităţile şi 

la provocările care pot apărea în 

relaţiile lor viitoare 

(c) Asigurarea, în mod reciproc, a unei 

mai bune cunoaşteri şi înţelegeri a UE 

în Republica Moldova şi în deosebi în 

rîndul organizaţiilor societăţii civile din 

Republica Moldova, fără a se pune un 

accent exclusiv pe valorile pe care se 

1. Asigurarea 

implementării Legii 

voluntariatului 

Ministerul 

Tineretului 

şi Sportului 

 

Ministerul 

Educaţiei 

2014-2016     Pe parcursul trimestrului III al anului 2015, prin 

intermediul Programului de Granturi pentru anul 2015, 

Asociația Obștească „Tinerii pentru Dreptul la Viață” a 

continuat implementarea proiectului cu genericul 

,,Motivarea şi implicarea organizaţiilor de tineret ca 

instituţii gazdă a activităţii de voluntariat”. Scopul 

proiectului este oferirea asistenţei necesare 

organizaţiilor de tineret în vederea obţinerii statutului 

de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat. 

    Pînă la etapa actuală,  au avut loc primele 2 instruiri 

din cele 14 preconizate privind pregătirea dosarului 

pentru obținerea statului de instituție gazdă a activității 

de voluntariat,  iar 32 de instituții au beneficiat direct 

de instruirile respective. 

    De asemenea, Asociaţia obştească „Tinerii pentru 

dreptul la viață” (TDV), care activează în calitate de 

Secretariat al Coaliţiei pentru promovarea legii şi 

activităţilor de voluntariat, a organizat în perioada 3 – 

9 august 2015 Săptămâna Națională a Sănătăţii (SNS) 

2015, ediția a V-a, în cadrul aceluiași proiect cu 

genericul „Motivarea și implicare organizațiilor de 

tineret ca instituții gazdă a activității de voluntariat”, 

finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului prin 

intermediul Programului de Granturi pentru anul 2015. 

Evenimentul a fost destinat organizațiilor/instituțiilor 

care au drept scop promovarea unui mod sănătos de 

viaţă şi al voluntariatului printre toate categoriile de 

vârstă și grupuri de beneficiar, axîndu-se în special pe 

categoria tinerilor, adolescenţilor şi copiilor din 

Republica Moldova. În acest sens, au fost instruiți zece 



7 
 

1 2 3 4 5 6 

întemeiază UE, pe politicile sale şi pe 

modul de funcţionare a acesteia 
voluntari în domeniul promovării modului sănătos de 

viaţă, participării civice şi ale voluntariatului, pentru a 

fi formatori în taberele școlare. 

    La etapa actuală, are loc implementarea proiectului 

cu genericul „Valorificarea activităților de voluntariat 

și celebrarea Festivalului Voluntarilor, ediţia a XIII-a”,  

de către Asociaţia Obştească „Serviciu pentru Pace”, 

scopul proiectului fiind de a recunoaște public munca 

și meritele voluntarilor, cît și pentru a promova 

activitățile de voluntariat și a încuraja voluntariatul din 

țară. Se preconizează organizarea și desfășurarea 

Festivalului Voluntarilor, ediția a XIII-a în luna 

decembrie a anului curent. 

2. Stabilirea 

parteneriatelor cu statele-

membre ale UE în 

vederea consolidării 

capacităţilor 

organizaţiilor gazdă  în 

crearea  oportunităţilor 

de dezvoltare şi creştere 

pentru voluntari 

Ministerul 

Tineretului 

şi Sportului 

 

2014-2016     Pe parcursul trimestrului III al anului 2015, nu au 

fost realizate activități specifice la această masură de 

implementare. 

 3. Încurajarea stabilirii 

platformelor comune 

dintre Republica 

Moldova şi statele-

membre ale UE care ar 

permite dezvoltarea şi 

Ministerul 

Tineretului 

şi Sportului 

2014-2016     Reprezentantul Ministerului Tineretului și Sportului 

a participat la seminarul de lucru privind cooperarea 

între statele Grupului de la Vișegrad, România și statele 

Parteneriatului Estic, desfășurat în perioada 6-7 

octombrie 2015, în orașul Praga (Cehia). În cadrul 

evenimentului, a fost elaborat proiectul Planului de 

implementare a Memorandumului de cooperare în 
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implementarea 

proiectelor comune 

dintre organizaţiile 

societăţii civile 

domeniul tineretului semnat între statele Grupului de la 

Vișgrad și ale Parteneriatului Estic la data de 22 iunie 

2015, în orașul Bratislava (Slovenia). 

    Memorandumul prevede stimularea cooperării între 

organizațiile societății civile din cadrul acestor 

platforme de cooperare și asigurarea participării 

organizațiilor de tineret în cadrul reuniunilor oficiale 

precum și în cadrul diferitor proiecte și programe 

comune. 

135 Părţile promovează dialogul 

şi cooperarea dintre actorii 

din cadrul societăţii civile ai 

celor două părţi ca parte 

integrantă a relaţiilor dintre 

UE şi Republica Moldova. 

Obiectivele unui astfel de 

dialog şi ale unei astfel de 

cooperări sînt următoarele:  

(c) Facilitarea procesului de 

consolidare a instituţiilor şi 

a organizaţiilor societăţii 

civile prin diverse mijloace, 

inclusiv prin sprijinirea unor 

acţiuni de promovare, prin 

crearea de reţele informale 

şi formale, prin vizite şi 

ateliere reciproce, în deosebi 

5. Valorificarea 

oportunităţilor 

Parteneriatului Estic în 

consolidarea societăţii 

civile, inclusiv cu 

suportul Platformei 

Naţionale a Forumului 

Societăţii Civile al 

Parteneriatului Estic 

Ministerul 

Tineretului 

şi Sportului 

 

2014-2016     Pe parcursul trimestrului III al anului 2015, nu au 

fost realizate activități specifice la această masură de 

implementare 
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în vederea îmbunătăţirii 

cadrului juridic referitor la 

societatea civilă 

 


