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Nr.
crt. Acţiune Autoritatea responsabilă Notă de realizare

1 2 3 4
1. ASIGURAREA ACCESULUI TINERILOR LA EDUCAŢIE ŞI INFORMARE

1.1. Facilitarea accesului tinerilor la educaţia formală
1 Majorarea planului de

înmatriculare în
instituţiile de învăţămînt
vocaţional/ tehnic şi
superior

Ministerul Economiei şi
Comerţului, Ministerul Educaţiei şi
Tineretului,
Ministerul Finanţelor

    Ministerul Apărării. La Institutul militar, pe parcursul anului 2009 s-a majorat numărul de
locuri cu finanţare de la bugetul de stat.

Ministerul Educaţiei. Pentru anul de studii 2009 – 2010, prin Hotărîrea Guvernului nr. 359
din 20.05.2009 Cu privire la planurile de înmatriculare în anul 2009 la studii superioare de
licenţă (ciclul I) şi de masterat ( ciclul II), medii de specialitate şi secundar profesionale au fost
prevăzute – 19425 locuri în instituţiile de învăţămînt superior (ciclul I), din care 7270 persoane
cu finanţare de la bugetul de stat. Concomitent, la studiile superioare de masterat ( ciclul II) au
fost înmatriculaţi 2470 persoane cu finanţare la bugetul de stat.
În instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate  au fost înmatriculaţi în total 11920 persoane,
din care 5935 cu finanţare de la bugetul de stat.
Pentru învăţămîntul secundar profesional au fost prevăzute 13000 locuri, din care cu finanţare
bugetară - 12200  locuri.

2 Majorarea cuantumului
burselor în instituţiile de
învăţămînt vocaţional/
tehnic şi superior

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Finanţelor

      Ministerul Apărării. Cuantumul burselor s-a majorat, au fost introduse burse speciale ale
Ministrului Apărării şi a Preşedintelui Republicii Moldova, Comandant Suprem a Forţelor
Armate.

Ministerul Educaţiei. În scopul asigurării unui nivel echitabil de susţinere financiară a
studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior (ciclul I şi II), programele de studii integrate,
învăţămîntul medical şi farmaceutic; elevilor din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate
şi secundar profesional; persoanelor care studiază în învăţămîntul postuniversitar specializat, prin
Hotărîrea Guvernului nr. 1287 din 18 noiembrie 2008 au fost aprobate modificărişle şi
completările la Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 01 septembrie 2006 „Cu privire la
cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de
învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate, secundar
profesional şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar”.

Hotărîrea menţionată prevede majorarea eşalonată a bursei studenţilor şi elevilor, după cum
urmează:
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 de la 1 octombrie 2008 cu 15 la sută;
 de la 1 ianuarie 2009 cu 20 la sută;
 de la 1 septembrie 2009 cu 30 la sută.

3 Îmbunătăţirea bazei
tehnico-materiale a
instituţiilor de
învăţămînt vocaţional/
tehnic şi superior

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Finanţelor

      Ministerul Apărării. Pe data de 02.04.2009 la Institutul Militar al Forţelor Armate a fost
amenajată o clasă specializată, dotată cu calculatoare.
      Ministerul Educaţiei. În colaborare cu Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale a
fost elaborat Programul de reconstrucţie şi modernizare a căminelor studenţeşti pentru anii 2009
– 2018.

4 Dezvoltarea
infrastructurii de cazare
şi alimentare pentru
elevi şi studenţi

Ministerul Finanţelor, Ministerul
Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Sănătăţii,
Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare,
Ministerul Afacerilor Interne,
Ministerul Apărării,
Ministerul Culturii şi Turismului

      Ministerul Culturii şi Turismului. Instituţiile de învăţămînt artistic subordonate preponderent
dispun de cămine, pentru asigurarea condiţiilor de trai a fost procurat mobilier, utilaj de bucătărie
şi baie: frigidere, aragazuri, boilere, maşini de spălat. Către începutul noului an de studii au fost
efectuate lucrări de reparaţie curentă a căminelor. Indicatori de monitorizare Numărul de
cămine destinate cazării elevilor şi studenţilor:
-Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice – 3 cămine;
-Liceele de specialitate – 3 cămine; Liceul de Muzică „C. Porumbescu” – 120 pat-locuri, 84 elevi
cazaţi;
Liceul de Muzică „S. Rahmaninov” – 21 pat-locuri;
Liceul de Arte Plastice „I. Vieru” – 46 pat-locuri;
-Colegiul de Muzică „Şt. Neaga” – 1 cămin, 221 - pat-locuri, cota de cazare – 143 elevi, 24
angajaţi;
-Colegiul de Arte, Soroca – 1 cămin cu 225 pat-locuri, cazaţi  135 studenţi, pe locurile libere sunt
cazaţi profesorii tineri, studenţi şi elevi de la alte instituţii din or.Soroca;
-Colegiul de Muzică şi Pedagogie, Bălţi – 2 etaje din blocul de studii adaptate la condiţiile de
cămin;70-pat-locuri;
-Colegiul de Arte Plastice „A. Plămădeală”, 66 pat-locuri; Colegiul Naţional de Coregrafie – 44
pat locuri;
      Ministerul Afacerilor Interne nu dispune de cămine studenţeşti. Studenţii Academiei de
Poliţie şi Liceului de cadeţi sunt cazaţi în cazărmi amenajate conform Regulamentelor
militare,care la moment se află în stare bună.
      Ministerul Apărării Pe data de 24.02.2009 Institutul Militar al Forţelor Armate a fost conectat
la reţeaua de gaze naturale. S-au reparat blocul alimentar, sala de mese şi baia
      Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
- Colegiul Tehnic Agricol din or. Soroca -  s- a procurat 40 saltele, paturi şi o plită electrică

pentru cămin. Cu cazare în cămin s-au asigurat toţi elevii solicitanţi. Prănzul în cantină costă 7 lei
( numai din costul produselor). Elevii orfani plătesc 3,5 lei. Acoperirea financiară din mijloace
bujetare – 13,5 mii lei şi speciale- 8 mii lei.
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- Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi - s-a efectuat reparaţia curentă a două cămine, s-a  procurat

mobilier pentru cămine. În costul alimentaţiei întră numai costul produselor – 11 lei. Elevii orfani
se alimentează gratis. . Acoperirea financiară din mijloace speciale- 142 mii lei.

- Colegiul de Zootehnie şi Medicină Veterinară din Brătuşeni – Reparaţia capitală a reţelei de
alimentare cu energie electrică a căminului pentru elevi. Reparaţie curentă cu schimbarea uşilor
şi ferestrelor la nivelele 6 şi şapte în căminul pentru elevi.
În total a fost renovat 24 % din spaţiul locativ pentru elevi.

 Sunt cazaţi în cămin 61,5 % din contingentul de elevi (toţi care solicită).
Prînzul în cantină costă 7 lei (ccostul produselor). Elevii  orfani se alimentează gratis. .
Acoperirea financiară din mijloace speciale - 594,9  mii lei.
- Coligiul Agroindustrial din Grînăuţi – Reparaţia sistemului de alimentare cu apă şi de încălzire

în cămin. Reparaţie cosmetică în odăi. S-au cheltuit în total din mijloace speciale – 82,4 mii lei.
- Coligiul Agroindustrial din Ungheni – s-a efectuat reparaţia curentă a căminului. S-au procurat:

74 saltele, 211 plapome, un boiler, 50 perne şi cearşafuri, plită electrică, şapte stingătoare, 2
calculatoare pentru cămin. Au fost cheltuiţi: pentru procurare – 75,1 mii lei ţi pentru reparaţii
curente – 49,7 mii lei.
- Coligiul Agroindustrial din Rîşcani – s-a efectuat reparaţia unui etaj în cămin şi de la 1

septembrie 2009 elevii au fost cazaţi la toate 4 etaje. S-a efectuat reparaţia cpitală a sălilor de
baie şi bucătăriilor la toate etajele, a fost amenajată o încăpere adăugătoare pentru vizionarea
emisiunilor televizate. Au fost  cheltuiţi în total – 216,55 mii lei.
- Coligiul Agroindustrial dinŢaul – în cămin s-a efectuat reparaţie curentă, este organizat şi un
bufet pentru alimentarea elevilor. La fiecare etaj au fost amenajate bucătării cu reşouri şi
cuptoare electrice pentru copt, frigidere pentru păstrarea produselor. La prînz elevii se
alimentează în cantina special amenajată. Acoperirea financiară din mijloace speciale – 104,2
mii lei.
- Colegiul Naţional de Viticultură şi vinificaţie din Chişinău – Reparaţie curentă în odăile de

locuit cu ajutorul elevilor.
- Universitatea Agrară de Stat din Moldova – s-a efectuat reparaţia cosmetică în toate 12 cămine.

Au fost procurate 560 paturi, 1000 poliţe pentru cărţi şi 52 uşi pentru odăi. În total s-au cheltuit
din bujet – 832,5 mii lei.
      Ministerul Sănătăţii. Toate instituţiile de învăţămînt superior şi mediu de specialitate din
domeniu dispun de locaţii de cazare. Cota studenţilor asiguraţi cu cămin variază de la 85%
(Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie) la 100% (Colegiul de Medicină Orhei).
Fiecare instituţie dispune de cantină, cu alimentaţie diversificată şi la un preţ accesibil.

5 Organizarea acţiunilor şi
campaniilor

Ministerul Economiei şi
Comerţului,

      Ministerul Apărării. S-au desfăşurat şedinţe cu absolvenţii instituţiilor militare în scopul
promovării profesiilor militare. S-au organizat acţiuni de mediatizare a serviciului militar şi
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promoţionale de
orientare profesională a
tinerilor din instituţiile
de învăţămînt
preuniversitar

Ministerul Educaţiei şi Tineretului orientarea tineretului în activitatea Armatei Naţionale

6 Revizuirea
curriculumului pentru
învăţămîntul
preuniversitar prin
includerea modulului de
orientare profesională

Ministerul Educaţiei şi Tineretului       Prin ordinul ministrului educaţiei au fost aprobate grupurile de experţi pentru evaluarea
curricula şcolară la disciplinele de studiu în învăţămîntul general, precum şi includerea, cu statut
opţional, a noilor module. Au fost desfăşurate dezbateri publice în mass – media, la catedrele
universitare, în cadrul direcţiilor raionale de învăţămînt, tineret şi sport. Se preconizează
aprobatrea noii curricula în martie 2010 şi implementarea acesteia de la 1 septembrie 2010.

7 Implementarea
conceptului de educaţie
incluzivă

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Sănătăţii, Ministerul
Protecţiei Sociale, Familiei şi
Copilului

În acest sens se depun eforturi comune ale autorităţilor administraţiei publice centrale, pentru
integrarea persoanelor ce întîmpină  dificultăţi de integrare socială. Astfel, pe parcursul anului
2009 s-a elaborat proiectul de lege al Strategiei privind incluziunea persoanelor cu disabilităţi, s-
a iniţiat implementarea serviciul social „Locuinţă protejată”, urmează a fi adoptată o nouă lege
privind protecţia socială a personaleor cu disabilităţi etc. Aceste eforturi sunt orientate în
contextul adoptării în anul 2010 a Convenţeie ONU privind drepturile persoanelor cu disabilităţi.

8 Desfăşurarea campaniei
anticorupţie în
instituţiile de învăţămînt

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Centrul pentru Combaterea
Crimelor Economice şi Corupţiei

      Ministerul Apărării. La Institutul Militar al Forţelor Armate s-au desfăşurat şedinţe cu
reprezentanţii Direcţiei juridice, Procuratura militară, Centrul combatere a corupţiei. S-au
publicat articipe în mass-media militară cu privire la combaterea fenomenului corupţiei.
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei

1. cu susţinerea Consiliului raional Anenii Noi şi a Direcţiei de învăţămînt  Anenii Noi în
perioada 02-03 martie 2009 şi 05-06 martie 2009 au fost desfăşurate două Şcoli
anticorupţie pentru liceeni, cu participarea a 87 de liceeni din clasele 11-12 din oraşul şi
raionul Anenii Noi;

2. participarea la 9 emisiuni radiofonice în comun cu experţii Centrului de Analiză şi
Prevenire a Corupţiei, difuzate în direct de posturile de radio Plai şi Vocea Basarabiei cu
tematica:
„Corupţia în perioada bacalaureatului”;
„Corupţia în universităţi”
„Contribuţiile forţate prin intermediul asociaţiilor părinteşti şi fundaţiilor”
„Plăţile neoficiale în învăţămînt”
„Corupţia în învăţămîntul profesional”

3. 12 instruiri anticorupţie organizate pentru 952 persoane:
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- trei instruiri cu managerii liceelor şi preşedinţii asociaţiilor părinteşti din mun. Chişinău,

în total 165 persoane;
- două instruiri organizate cu 350 studenţi ai Universităţii Agrare;
- una instruire organizată cu 44 studenţi din Universitatea politehnică;
- trei instruiri organizate separat cu cadrul didactic şi elevii Şcolii profesionale nr. 2 din

or. Criuleni, în total 202 persoane;
- două instruiri organizate separat cu cadrul didactic şi elevii Colegiului Financiar Bancar

din mun. Chişinău, în total 140 persoane;
- una instruire organizată cu susţinerea Consiliului raional Rezina cu 40 manageri ai

instituţiilor preuniversitare de învăţămînt şi 11 angajaţi din cadrul Direcţiei învăţămînt
Rezina;

4. Participarea la lucrările Forului Tinerilor Antreprenori din Moldova, organizat de Centrul
Tinerilor Antreprenori din Moldova „Steaua” în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi
Sportului din Moldova  cu o prezentare cu tematica „Fenomenul corupţiei - abordare
generală”

5. Instruire anticorupţie cu o durată de 8 ore organizată pentru 36 de studenţi ai USM,
ULIM, USEM, care au desfăşurat practica de stat în cadrul subdiviziunilor C.C.C.E.C.

9 Organizarea campaniilor
naţionale pentru
prevenirea migraţiei
ilegale în rîndul tinerilor

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Economiei şi
Comerţului

Acţiuni în desfăşurare.

1.2.  Dezvoltarea serviciilor de educaţie nonformală
10 Elaborarea cadrului

normativ cu privire la
educaţia nonformală

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Tineretului şi Sportului

În luna februarie, 2010 MTS creat un grup tehnic de lucru format din reprezentanţi ai
sectorului asociativ de tineret, si experţi în politici de tineret si educatie non-formală în scopul
identificării priorităţilor şi obiectivelor Programului de educaţie non-formală.

11 Dezvoltarea
infrastructurii
instituţionale pentru
desfăşurarea activităţilor
de educaţie nonformală

Ministerul Administraţiei Publice
Locale, Ministerul Educaţiei şi
Tineretului, Ministerul Tineretului
şi Sportului

În 2009 nu a fost creat nici un Centru. Este planificat crearea in 2010 a 3 Centre de Resurse
pentru tineri in mediul rural cu suportul donatorilor.

12 Acordarea serviciilor de
logistică pentru

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Tineretului şi Sportului

Pe parcursul anului 2009 au fost susţinute organizaţiile care au desfăşurat activităţi de
educaţie nonformală. Prin intermediul Programului de granturi privind susţinerea iniţiativei



6
organizaţiile care
desfăşoară activităţi de
educaţie nonformală

locale şi a activitaţilor de tineret, MTS va susţine în anul 2010 logistic şi financiar circa 70
proiecte aplicate de către ONG-uri, grupuri de initiativa, institutii de lucru cu tineretului care
planifica desfasurarea activitatilor de educatie non-formala.

13 Acordarea suportului în
pregătirea resurselor
umane ce vor fi
antrenate în educaţia
nonformală

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Tineretului şi Sportului

      Pe parcursul anului 2009 s-au identificat  necesităţile principale privind instruirea resurselor
umane în domeniul educaţiei nonformale.In perioada mai- august, 2010 se vor desfasura o serie
de instruiri pentru tineri si lucratori in domeniul tineret, pe subiecte: management de proiect,
planificare strategica, reactualizarea strategiilor locale si raionale, promovarea conceptului
educaţiei nonformale etc.

14 Introducerea unui modul
obligatoriu de educaţie
nonformală pentru
specialităţile pedagogice

Ministerul Educaţiei şi Tineretului        Ministerul Apărării. Au fost elaborate indicaţiile instructiv-metodice pentru comandanţi cu
privire la educaţia nonformală a efectivului, s-au perfectat planuri de acţiuni concrete în acest
domeniu.
Introducerea unui modul obligatoriu de educaţie nonformală pentru specialităţile pedagogice din
sistemul educaţional se poartă discuţii.

1.3.  Asigurarea accesului tinerilor la informare
15 Extinderea serviciilor de

acces la internet în
cadrul centrelor de
resurse pentru tineret

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Administraţiei Publice
Locale, Ministerul Tineretului şi
Sportului

      Acţiune în desfăşurare, inclusiv prin creşterea numărului de centre de resurse pentru tineret.

16 Asigurarea conectării
tuturor instituţiilor de
învăţămînt la internet şi
asigurarea accesului
liber la reţea în afara
orelor de studii

Ministerul Educaţiei şi Tineretului       Ministerul Apărării. Biblioteca Institutului Militar al Forţelor Armate a fost modernizată cu
bază electronică de date şi acces la Internet. S-a organizat şi s-a lansat pagina web a Institutul
Militar al Forţelor Armate.

17 Actualizarea continuă a
paginii electronice
oficiale pentru tineret
www.tineret.md

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Tineretului şi Sportului

      S-a desfaşurat procedura de preluare a  portalului www.tineret.md  de către Ministerul
Tineretului şi Sportului şi se lucrează la conţinutul acestuia.

18 Crearea unui forum al
tinerilor pe pagina

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Tineretului şi Sportului

      Acţiune în desfăşurare.

www.tineret.md
www.tineret.md
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electronică a
Ministerului Educaţiei şi
Tineretului

19 Crearea serviciilor de
informare şi consultanţă
mass-media la nivel
regional (centre media)

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Culturii şi Turismului,
Ministerul Administraţiei Publice
Locale, Ministerul Tineretului şi
Sportului

      Academia de Muzică, teatru şi Arte Plastice a creat mediateca, cabinet de mijloace tehnice,
fonoteca, Colegiul de Muzică „Şt. Neaga” a creat cabinetul acustic. Indicatori de monitorizare
Aceste structuri contribuie la informarea studenţilor şi elevilor privind noutăţile în domeniul
muzicii, artei teatrale, coregrafice, artelor plastice, asigură eficienţa în instruire, pune la
dispoziţia  instituţiilor de învăţămînt artistic extraşcolar casete audio-video cu materialele
necesare pentru procesul instructiv didactic.
      Ministerul Apărării Centrului mass-media militară a creat serviciului de informare şi
consultanţă mass-media la nivelul Armatei Naţionale.

20 Sporirea numărului de
ziare şi posturi de radio
pentru tineri la nivel
local

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Culturii şi Turismului,
Ministerul Administraţiei Publice
Locale,  Ministerul Tineretului şi
Sportului

      Toate instituţiile subordonate asigură abonarea la presa periodică, publicaţii ce ţin de
informarea tineretului privind actele legislative şi normative şi de specialitate. Indicatori de
monitorizare Academia de Muzică, teatru şi Arte Plastice a efectuat abonarea la 37 de titluri de
reviste şi ziare, Colegiul de Arte din Soroca – 12, Colegiul de Muzică „Şt. Neaga” - 14, Colegiul
de Arte Plastice „A. Plămădeală” -  13, Colegiul de Muzică şi Pedagogie, Bălţi -29 titluri;  liceele
de specialitate 18. Odăile din cămine sunt dotate cu aparate de radio, televizoare sunt instalate în
odăile din cămine, rezervate pentru pregătirea lecţiilor şi pentru odihnă.
     Ministerul Apărării A crescut numărul de ziare „Oastea Moldovei” şi numărul de emisiuni
radio „Scutul Patriei” şi TV „La datorie” pentru tineri la nivel republican.
     Ministerul Tineretului şi Sportului - în perioada mai-decembrie, 2010 în unele raioane ale tarii
vor fi organizate training-uri si cursuri de instruire privind initierea tinerilor in mass- media, în
rezultatul cărora tinerii vor elabora si aplica proiecte de crearea a ziarelor si radiourilor locale.

21 Dotarea bibliotecilor
publice şi şcolare cu
fonduri noi de carte

Ministerul Culturii şi Turismului,
Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Tineretului şi Sportului

Bibliotecile publice şi şcolare au completat fondurile de carte cu 11 titluri editate de la
bugetul de stat. Indicatori de monitorizare Tirajul de 16300 exemplare distribuit în biblioteci
      Ministerul Apărării S-au împrospătat prin achiziţionare şi donare fondurile de carte a
bibliotecilor din unităţile militare, a sporit accesul tinerilor la sursele de informare.

Ministerul Tineretului şi Sportului - în anul 2009, decembrie a demarat Campania Nationala
”Trimite o carte peste Prut” in parteneriat cu Liga Studentilor Basarabeni” destinata îmbunătăţii

calitative a patrimoniului de carte a bibliotecilor din comunitățile rurale. Pina in prezent 5 scoli

din republica au beneficiat de o donatie de carte in volum de 700 carti per scoala.
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22 Dezvoltarea şi
întreţinerea reţelei
centrelor de resurse
pentru tineret

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Administraţiei Publice
Locale, Ministerul Finanţelor,
Ministerul Tineretului şi Sportului

La moment sunt finantate 13 Centre de Resurse pentru tineri din bugetul de stat, restul
centrelor sunt susţinute de către autorităţile administraţiei publice locale.

2. DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE SĂNĂTATE ŞI DE PROTECŢIE SOCIALĂ PENTRU TINERI
2.1. Extinderea serviciilor de sănătate pentru tineri

23 Extinderea şi finanţarea
serviciilor de sănătate
prietenoase tinerilor,
precum şi asigurarea
accesului gratuit al
tinerilor la aceste
servicii

Ministerul Sănătăţii, Ministerul
Educaţiei şi Tineretului, Ministerul

Ministerul Apărării. Toţi militarii şi studenţii Institutului Militar au acces la serviciile
medicale calificate şi gratuite.
      Ministerul Sănătăţii. Pe parcursul anului 2009, în republică au activat 12 Centre de Sănătate
Prietenoase Tinerilor, ca subdiviziuni funcţionale în cadrul instituţiilor medicale şi finanţate de
către Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
Întru extinderea serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor, prin ordinul ministrului nr. 520 din
24 decembrie 2009 a fost instituit şi aprobată componenţa nominală a Comitetului de Coordonare
a procesului de extindere a serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor, pentru asigurare unui
proces integrat de planificare, organizare şi coordonare a acestor servicii pe teritoriul republicii.

24 Implementarea
standardelor de calitate
ale serviciilor de
sănătate prietenoase
tinerilor

Ministerul Sănătăţii Prin ordinul Ministerului Sănătăţii nr.168 din 12 iunie 2009 au fost aprobate Standardele de
calitate a serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor, care urmăresc următoarele obiective de
bază:
1. Principiile de organizare a serviciilor de sănătate existente în servicii de sănătate prietenoase

tinerilor, pentru a soluţiona eficient problemele de sănătate şi dezvoltare ale tinerilor, în
cadrul sistemului de sănătate.

2. Modalităţile şi instrumentele practice de asigurare a organizării serviciilor de sănătate
prietenoase tinerilor.
Întru implementarea standardelor de calitate ale serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor,

în proces de elaborare este Ghidul de aplicare a standardelor de calitate ale serviciilor de sănătate
prietenoase tinerilor şi setul de materiale informaţionale pentru beneficiari (1 buclet promoţional
al reţelei serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor şi 7 buclete tematice, în corespundere cu cele
7 probleme prioritare ale sănătăţii adolescenţilor, şi anume:
1) ITS/HIV/SIDA,
2) sarcina nedorită,
3) probleme de sănătate mintală în rezultatul abuzului de substanţe (alcoolism, narcomanie),
4) tulburări psiho-emoţionale şi de personalitate,
5) probleme de sănătate în rezultatul violentei,
6) dereglări de nutriţie, în special malnutriţia (I, Fe),
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7) tulburări de dezvoltare în perioada pubertară.

Întru fortificarea capacităţilor prestatorilor de servicii de sănătate în domeniul Sănătăţii
Adolescentului, în Săptămâna Tineretului (9-20 noiembrie curent), au fost desfăşurate 2 ateliere
de lucru pentru medicii de familie, asistentele medicului de familie, medicii cabinetelor de
sănătate a reproducerii. Au fost instruite 50 persoane în modulele de bază ce ţin de sănătatea
adolescenţilor.

25 Crearea unor
mecanisme de evaluare
sistematică şi de
recuperare a sănătăţii
tinerilor din instituţiile
de învăţămînt

În limita alocaţiilor bugetare       Ministerul Sănătăţii. A fost aprobat prin ordinul nr. 434 din 30 noiembrie 2009 Formularul
statistic nr. 49,  „Darea de seamă privind serviciile de sănătate prietenoase tinerilor”, care conţine
instrumentele de evaluare cantitativă a serviciilor de sănătate prestate tinerilor în cadrul Centrelor
de Sănătate Prietenoase Tinerilor.

Întru menţinerea şi fortificarea condiţiilor în care se educă generaţia în creştere, depistarea şi
prevenirea factorilor de risc care determină sănătatea discipolilor, promovarea activităţilor fizice,
cît şi activităţi pentru a cultiva un compartament respectabil faţă de valorile sănătăţii, cu suportul
OMS, în perioada 8-10 septembrie a fost desfăşurat un atelier de lucru cu genericul
„Îmbunătăţirea serviciilor de sănătate în şcoli”, la care s-a pus în discuţie proiectul
Regulamentului-cadru de activitate a lucrătorului medical în instituţiile de învăţămînt pentru
inplimentarea la nivel de ţară a Nominclatorului serviciilor suplimentare de sănătate acordate
copiilor, elevilor şi studenţilor în instituţiile de învăţămînt (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.
934 din 04.08.2008).

26 Asigurarea alimentaţiei
adolescenţilor proveniţi
din categoriile
socialmente vulnerabile
în cadrul instituţiilor de
învăţămînt
vocaţional/tehnic

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Protecţiei Sociale,
Familiei şi Copilului,
Ministerul Sănătăţii,
Ministerul Administraţiei Publice
Locale

Acţiune în desfăşurare.

27 Organizarea în
instituţiile educaţionale
a campaniilor de
informare şi a
instruirilor privind
modul sănătos de viaţă

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Sănătăţii, Ministerul
Agriculturii şi Industriei
Alimentare, Ministerul Afacerilor
Interne, Ministerul Apărării,
Ministerul Culturii şi Turismului,
Ministerul Tineretului şi Sportului

În bibliotecile publice şi şcolare au fost organizate periodic expoziţii de carte, ilustrative şi
de creaţie ale elevilor avînd ca temă promovarea modului sănătos de viaţă. Au fost organizate
competiţii sportive, mese rotunde, serate tematice cu participarea elevilor şi studenţilor. S.A
„Moldcinema” a transferat pe suport DVD filme documentare pe tema dauna fumatului şi
alcoolismului, care sunt puse la dispoziţia instituţiilor de învăţămînt.  Instituţiile de învăţămînt au
asigurat instruirea elevilor şi studenţilor privind promovarea modului sănătos de viaţă. Indicatori
de monitorizare Au participat circa 1234 elevi, studenţi, părinţi şi profesori. În toate instituţiile
sunt amenajate panouri de informare pe tema combaterii narcomaniei.

Pe parcursul anului 2009 au fost organizate un şir de măsuri, care au avut drept scop
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promovarea modului sănătos de viaţă pentru tineret.

Astfel, au fost organizate şi desfăşurate 4 100 întrevederi în instituţiile de învăţămînt în
cadrul cărora au fost abordate următoarele probleme:

- daunele provocate de consumul drogurilor şi consumul substanţelor psihotrope asupra
organismului uman, cît şi răspunderea contravenţională şi penală pentru săvârşirea infracţiunilor
în acest domeniu;

-   consumul băuturilor alcoolice de către minori;
-   cerşitul şi vagabondajul - cauzele ce determină ieşirea în stradă;
-   prevenirea şi pericolul traficului de peroane .
În scopul promovării modului sănătos de viaţă, profilaxiei infecţiei HIV/SIDA şi

infecţilor cu transmitere sexuală, tuberculozei şi cancerului, au fost petrecute  un şir de lecţii la
temele: „Profilaxia maladiei HIV/SIDA, ITS, alcoolismului şi narcomaniei”; „Profilaxia
intoxicaţiilor alimentare”; „Profilaxia tuberculozei”; „Profilaxia cancerului”; „Profilaxia gripei
şi a maladiilor virale acute”, „Igiena şi igiena personală”.

Este de menţionat  faptul că în perioada vizată, colaboratorii MAI întru instruirea elevilor
din instituţiile de învăţămînt preuniversitar privind modul sănătos de viaţă au desfăşurat 8361
lecţii şi convorbiri, prin intermediul cărora a fost reflectată situaţia criminogenă în rândurile
minorilor, precum şi modalitatea asigurării securităţii la trafic.

Pentru sensibilizarea opiniei publice asupra problemelor copiilor aflaţi în dificultate
precum şi a delicvenţei juvenile au fost realizate 503 materiale, inclusiv 138 emisiuni televizate,
116 reportaje radio şi 249 publicaţii în presă.
   Indicatori de monitorizare Pe parcursul anului 2009 la Institutul Militar al Forţelor Armate
prin afişarea pe tablourile informative informaţiei respective şi desfăşurarea lecţiilor privind
modul sănătos de viaţa.
    Medicii militari în colaborare cu specialiştii din Societatea de Planificare Familiei a desfăşurat
treninguri în toate garnizoanele militare cu tema „Fii informat şi renunţă la riscuri” cu privire la
profilaxia bolilor sexual tansmisibile – total 35 de activităţi. Au fost distribuite pentru militari
din unităţi 1880 de broşuri cu genericul „Infecţii cu transmitere sexuală şi prevenirea lor”,
„Mituri şi realitate: Sexualitate şi relaţii sexuale”, „Fii informat şi renunţă la riscuri”.
     Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare – pe parcursul anului 2009 în instituţiile de
învăţămînt din subordine au fost efectuate, organizate:
- Studii şi cercetări privind nevoile unui mod sănătos de viaţă al elevilor prin intermediul unui

sondaj de opinii „ E bine să ştiu că...”
- Lecturi, discuţii tematice, seminare cu teme de tipul: „Sida” – ciuma secolului XXI,”Tineretul

şi bolile sexsual transmisibile”, „Medicina tradiţională şi practici alternative”, ”Cum să ne
alimentăm corect” cu participarea lucrătorilor centrelor medicilor de familie din localitate.
- Ore de dirigenţie, activităţi extradidactice „A fi sănătos e la modă”, „Să nu uităm de darul sfînt

– sănătatea”, „Moda şi sănătatea”, „Eu la bucătărie”, „ Locuinţa mea” – oglinda mea”, „Familia –
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filozofia vieţii”.
- Cupa colegiului la fotbal, volei, alte jocuri sportive. Competiţii sportive între colegiile agricole.

În cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova  a fost elaborat un Plan de acţiuni pentru
anul 2009, privind promovarea modului sănătos de viaţă în rîndul tineretului studios, în
conformitate cu care au fost organizate ore educative tematice privind pericolul fumatului,
consumului de alcool şi de droguri, pericolul îmbolnăvirii de SIDA.
În cămin au activat echipe sanitare de control a curăţeniei şi condiţiilot de trai în odăi, au fost
organizate lecţii, discuţii tematice cu participarea medicilor policlinicii pentru studenţi,
colaboratorilor Casei Naţionale de Asigurări şi Medicină Preventivă.
La nivel de universitate, pe parcursul anului, s-au organizat competiţii la diferite probe sportive,
peste 450 de studenţi se ocupă în secţii sportive.

Ministerul Sănătăţii. Au fost organizate şi desfăşurate activităţi de promovare a modului
sănătos de viaţă în cadrul Lunii  de promovare a cunoştinţelor medico-igienice în profilaxia
infecţiei HIV-SIDA, ITS, alcoolismului şi narcomaniei (9-30 noiembrie 2009). La realizarea şi
mediatizarea activităţilor de promovare a modului sănătos de viaţă au fost antrenaţi lucrători
medicali, autorităţile administraţiei publice locale, ONG-urile, mass-media, etc. pe parcursul a 9
luni ale anului curent de către lucrătorii medicali din republică, în modulele planificarea familială
şi sănătatea reproducerii, au fost desfăşurate 256 seminare de instruire; au participat la 538
emisiuni difuzate la radio şi la 67 reportaje televizate.
     Au fost elaborate şi publicate 119 materiale în presă, ţinute circa 5 mii prelegeri şi 62700
convorbiri.
     Promovarea modului sănătos de viaţă a a tinerii generaţii este inclusă ca temă specială a
cursului educaţie pentru sănătate din cadrul curriculei instituţiilor de învăţămînt preunioversitar
„Educaţie civică”.

În tematica emisiunilor dedicate copiilor şi tinerilor 2Ora copiilor” şi „Forţa junimii” sunt
incluse şi subiecte ce ţin de promovarea modului sănătos de viaţă în rîndul copiilor şi tinerilor,
modificarea compartamentelor de risc, etc. În Zona Nord şi Zona Centru a ţării se difuzează
postul de radio „Sănătatea”, care în totalmente este dedicat problemelor de educaţie pentru
sănătate şi promovare a modului sănătos de viaţă.

Ministerul Educaţiei. În scopul aprofundării cunoştinţelor medico-igienice a tinerilor,
schimbării comportamentale a tinerii generaţii, au fost organizate şi desfăşurate diferite acţiuni de
educaţie pentru sănătate şi promovare a modului sănătos de viţă în toate grupurile de vîrstă,
precum şi măsuri de instruire în domeniul sănătăţii ( seminare, ateliere de lucru etc.).
     La solicitarea  Ministrului Educaţiei, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei realizează permanent
instruirea cadrelor didactice, selectate de instituţiile de învăţămînt, în domeniul formării
deprinderilor de viaţă ale tineretului studios, în special profilaxiei infecţiei HIV/SIDA şi ITS
(infecţiilor cu transmitere sexuală).
În context, în învăţămîntul gimnazial, subiectele ce ţin de modul sănătos de viaţă sunt
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promovate în cadrul disciplinei opţionale „Educaţie pentru sănătate”; în învăţămîntul liceal
subiectele dezvoltarea sexuală, prevenirea sarcinii nedorite şi a infecţiilor cu transmitere
sexuală sunt tratate la disciplina „Educaţie pentru viaţa de familie”. Cursurile respective sunt
predate de către biologi, psihologi şcolari etc.
     Totodată, informarea şi educarea adolescenţilor privind modul sănătos de viaţă, dezvoltarea
deprinderilor comportamentale responsabile şi sănătoase se realizează obligatoriu în curricula
„Dirigenţia”, în clasele I – XII, cîte 1 oră pe săptămînă.
Plus la aceasta, în clasele I-IX, prin intermediul disciplinei obligatorii „Educaţia fizică” are loc
predarea, în mediu, a cîte 30 de ore anual, a modulului „Modul sănătos de viaţă”.

În învîţămîntul mediu de specialitate şi secundar profesional formare deprinderilor de
viaţă a tineretului studios se realizează prin cursul „Educaţia pentru sănătate”. Curricula pentru
disciplina în cauză conţine teme privind profilaxia şi controlul infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor
cu transmitere sexuală,  consilierea şi contracepţia în adolescenţă.
      La invitaţia Asociaţiei Germane de Cooperare Tehnică, ministerul a semnat un memorandum
cu privire la implementarea în învăţămîntul profesional al unui curs cu referinţă la formarea
deprinderilor pentru un mod sănătos de viaţă şi profilaxia HIV/SIDA. Proiectul va avea o
perioadă de activitate pînă la 31.11.2010. Cursul de studii respectiv se aplică de la 01.09.2009 în
4 instituţii-pilot: ŞP nr.1 Cahul, ŞP Floreşti, ŞP Ştefan Vodă, ŞP Alexandreni, r-nul Sîngerei.
     Din anul 2001 a luat amploare proiectul Educaţia „de la egal la egal”, o iniţiativă pentru
tinerii care urmăresc scopul de a-şi dezvolta cunoştinţele, aptitudinile, concepţiile, deprinderile,
responsabilităţile şi grija faţă de propria sănătate.
     Pentru prima dată, în calitate de educatori „de la egal la egal” au fost pregătiţi elevi ai claselor
superioare din instituţiile de învăţămînt preuniversitar. Actualmente, Educaţia „de la egal la egal”
este oficializată la nivelul Direcţiilor Raionale Învăţămînt, Tineret şi Sport. Tinerii bine instruiţi
şi motivaţi, desfăşoară activităţi educaţionale informale/nonformale, organizate cu semenii lor
 ( persoane asemănătoare cu ei ca vîrstă / context social / interese).
     Deja în republică activează 1508 de educatori „de la egal la egal2 înzestraţi cu cunoştinţe în
domeniul promovării modului sănătos de viaţă şi a profilaxiei HIV/SIDA ( căi de infecţie,
modalităţi de prevenire), cu atitudine tolerantă faţă de persoanele afectate. Beneficiari ai
activităţilor educatorilor „de la egal la egal” au fost 137255 de elevi / studenţi.

În scopul informării despre profilaxia infecţiei HIV /SIDA şi a bolilor sexual transmisibile în
cadrul instituţiilor de învăţămînt superior se organizează întîlniri şi lecţii tematice cu invitarea
specialiştilor Centrului Naţional Ştiinţifico - Practic de Sănătate a Reproducerii, Genetică
Medicală şi Planificarea Familiei, responsabili de consilierea, profilaxia, diagnosticul şi
managmentul pacienţilor cu probleme sexuale şi de reproducere.

În cadrul unităţilor de asistenţă medicală ale unor instituţii de învăţămînt superior (
Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Management „IMI – Nova”, Academia de
Transporturi, Informatică şi Comunicaţii) funcţionează cabinete de consiliere anonimă a
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studenţilor.
În anul curent de studii, de serviciile centrelor au beneficiat aproximativ 59000 tineri.

2.2. Dezvoltarea sistemului integrat de servicii sociale pentru tineri
28 Acordarea unui suport

metodologic şi financiar
autorităţilor
administraţiei publice
locale pentru crearea şi
dezvoltarea serviciilor
sociale integrate

Ministerul Protecţiei Sociale,
Familiei şi Copilului, Ministerul
Administraţiei Publice Locale,
Ministerul Educaţiei şi Tineretului

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 1512 din 31 decembrie 2008 a fost aprobat Programul
Naţional privind crearea sistemului integrat de servicii sociale pe anii 2008 - 2012.

Scopul prezentului Program este de a îmbunătăţi calitatea vieţii persoanelor în dificultate,
inclusiv şi persoanelor tinere aflate în dificultate. Acesta intenţionează să extindă rapid serviciile
sociale comunitare şi specializate şi să asigure eficienţa şi eficacitatea serviciilor sociale cu
specializare înaltă. Combinînd  măsurile de prevenire şi reabilitare, precum şi soluţionînd
cazurile la nivel comunitar înainte ca ele să se agraveze (iar soluţionarea lor să devină mai
costisitoare), sistemul va deveni mai eficient din punct de vedere al costurilor, va acoperi pe toţi
cei care au nevoie de sprijin social şi va avea un impact pozitiv asupra calităţii vieţii persoanelor
aflate în situaţii de risc.

În contextul eficientizării asistenţei sociale şi dezvoltării sistemului integrat de servicii
sociale, prin Hotărîrea Guvernului nr. 216 din  23.03.2010 a fost aprobat proiectul  legii pentru
modificarea şi completarea Legii asistenţei sociale      nr.547-XV din 25 decembrie 2003. Drept
rezultat modificările propuse la Legea asistenţei sociale vin să acopere lacunele cadrului
normativ consolidînd cadrul instituţional pentru realizarea asistenţei sociale la diferite niveluri
administrative.

Concomitent, prin Hotărîrea Guvernului nr. 149 din  01.03.2010 a fost aprobat proiectul
legii cu privire la serviciile sociale. Proiectul de lege stabileşte cadrul general de creare şi
funcţionare a sistemului integrat de servicii sociale cu determinarea sarcinilor şi
responsabilităţilor autorităţilor publice centrale şi locale, a altor persoane juridice abilitate în
asigurarea şi prestarea serviciilor sociale, precum şi protecţia drepturilor beneficiarilor de servicii
sociale.

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 1255 din 11 noiembrie 2008 cu privire la aprobarea
modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (Hotărîrea
Guvernului nr. 688 din 10 iunie 2003 cu privire la structura şi statele de personal ale primăriilor
satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor) şi Hotărîrea Guvernului nr. 689 din 10 iunie 2003 cu
privire la organigrama şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor,
secţiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional) s-a instituit în subordinea
structurii teritoriale de asistenţă socială, Serviciul asistenţă socială comunitară.

În vederea implementării mecanismului de supervizare profesională şi unificarea
procedurilor de supervizare la 10 noiembrie 2009 prin Ordinul ministrului Muncii, Protecţiei
Sociale şi Familiei nr. 015 a fost aprobat Ghidul de implementare a mecanismului de supervizare
în asistenţă socială.



14
Supervizarea profesională prevede implementarea culturii supervizării şi evaluării

performanţelor pentru angajaţii sistemului de asistenţă socială şi contribuie la ridicarea calităţii
serviciilor sociale.

La 8 decembrie 2009 prin Ordinul ministrului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr. 024
a fost aprobat Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a structurii teritoriale de
asistenţă socială.

Totodată, în vederea dezvoltării şi consolidării competenţelor profesionale a personalului
angajat în sistemul de asistenţă socială prin Ordinul ministrului Protecţiei Sociale, Familiei şi
Copilului nr. 52 din 1 iunie 2009 a fost aprobată Strategia privind crearea sistemului de formare
profesională continuă a personalului angajat în sistemul de asistenţă socială (pentru perioada
2009 - 2012) şi planul de acţiuni. Acesta este destinat personalului care lucrează direct cu
beneficiarii asistenţei sociale (asistenţi sociali, lucrători sociali, personalul serviciilor sociale cu
regim de funcţionare de zi sau de plasament temporar) create pe lîngă Secţiile/Direcţiile asistenţă
socială şi protecţie a familiei, precum şi a personalului care le oferă acestora suport metodologic
şi managerial necesar pentru realizarea obligaţiunilor funcţionale.

Prin Ordinul ministrului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului nr.  56 din 15 iunie 2009 a
fost aprobat Curriculum-ul de instruire iniţială în asistenţa socială şi a suportului de curs pentru
instruirea iniţială a asistenţilor sociali comunitari.

Pentru persoanele ce activează în domeniu dar nu au studii corespunzătoare au fost
organizate instruiri iniţiale în asistenţă socială cu un program de formare a competenţelor
profesionale fundamentale. Accentul fiind pus pe formarea abilităţilor practice bazate pe un
cadru teoretic clar, astfel încît să fie posibil aplicarea acestor abilităţi formate de asistenţii sociali
în activitatea lor la nivel local.

Curriculum acestui curs de instruire include o tematică care este bazată în special pe
necesităţile comunitare, pe soluţionarea acelor probleme cu care se confruntă persoanele
vulnerabile în localitatea în care activează asistentul social. De asemenea un aspect foarte
important al acestui curs de instruire îl constituie cunoaşterea cadrului legal cu privire la
drepturile omului şi etica profesională. De instruirea iniţială au beneficiat 520 de asistenţi sociali
comunitari (80 de ore).

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în parteneriat cu Fondul de Investiţii
Sociale din Moldova a selectat prin concurs 10 raioane din Republica Moldova pentru
implementarea Programului „Dezvoltarea sistemului integrat de servicii sociale la nivel de
comunitate şi raion”, care are drept scop consolidarea capacităţilor administraţiei publice locale
şi centrale în dezvoltarea unei reţele coordonate de servicii integrate de asistenţă socială la nivel
de raion în parteneriat cu societatea civilă.

Totodată, Ministerul este unul dintre partenerii guvernamentali ai proiectului  “Protecţia
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şi abilitarea victimelor traficului de fiinţe umane şi ale violenţei în familie”, care a fost iniţiat în
cadrul Structurii de Asistenţă pentru Dezvoltare a Naţiunilor Unite (UNDAF) pentru perioada
anilor 2007-20011, convenit între Guvernul Republicii Moldova şi echipa ONU din ţară, din care
fac parte PNUD, UNFPA, OIM şi care corespunde setului de priorităţi din Strategia Naţională de
Dezvoltare a Republicii Moldova şi Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului.

Scopul general al acestui proiect este de a spori abilităţile Guvernului, pentru ca, în
parteneriat cu societatea civilă, autorităţile locale, alţi prestatori de servicii, să poată oferi
cetăţenilor, o viaţă fără de ameninţările sau experienţa violenţei în familie şi traficului de fiinţe
umane. Proiectul îşi mai propune de a îmbunătăţi accesul persoanelor vulnerabile la servicii
necesare, calitative şi complete (medicale, psihologice, sociale, juridice, de plasare în cîmpul
muncii etc.).

Proiectul este finanţat de Fondul ONU pentru Securitate Umană şi Guvernul Japoniei,
fiind dezvoltat pe două componente: protecţie şi abilitare.

Unul dintre obiectivele proiectului ce ţine de componenta protecţie, se referă la acordarea
serviciilor de calitate (medicale, psihologice, sociale, legale, etc.) pentru identificarea, protecţia şi
asistarea victimelor şi a potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane şi ale violenţei în
familie. În acest context, pe parcursul anului 2009 în cinci raioane din republică a fost desfăşurat
procesul de identificare a necesităţilor şi de planificare strategică în domeniile vizate. Totodată,
în aceste raioane pilot (Şoldăneşti, Anenii-Noi, Rezina, Vulcăneşti şi Grigoriopol), cu
participarea reprezentanţilor Ministerului, au fost desfăşurate ateliere de lucru asupra iniţiativelor
de dezvoltare a serviciilor pentru subiecţii violenţei în familie. Evenimentele respective au fost
organizate în scopul definitivării propunerilor de proiect în domeniul dezvoltării serviciilor
sociale, înaintate anterior de comunităţi şi instruirii reprezentanţilor administraţiei publice locale
în implementarea acestor proiecte. Astfel, în comunităţile respective, începând cu anul 2010 vor
funcţiona centre de informare şi consiliere pentru victimele şi potenţialele victime ale violenţei în
familie şi ale traficului de fiinţe umane, printre grupurile ţintă fiind şi tinerii din aceste
comunităţi.

29 Dezvoltarea serviciilor
de consiliere
psihosocială, juridică,
informaţională, inclusiv
prin linia fierbinte
locală/regională şi on-
line în cadrul centrelor
de tineret

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Protecţiei Sociale,
Familiei şi Copilului,
Ministerul Tineretului şi Sportului

     Acţiune în desfăşurare. Ministerul Tineretului şi Sportului va susţine pe parcursul anului
2010, logistic şi financiar acţiunile de crearea si diversificare a serviciilor adresate tinerilor in
cadrul Centrelor de Resurse pentru tineri.

2.3. Susţinerea familiilor tinere
30 Implementarea Ministerul Administraţiei Publice      Acţiune în derulare, preluată spre realizare de către Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării
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Regulamentului cu
privire la asigurarea cu
locuinţă gratuită a
tinerilor specialişti cu
studii superioare şi
postuniversitare de
rezidenţiat, repartizaţi şi
angajaţi în cîmpul
muncii în instituţiile
publice (bugetare) din
sate (comune)

Locale Regionale.

31 Mediatizarea
Regulamentului cu
privire la asigurarea cu
locuinţă gratuită a
tinerilor specialişti cu
studii superioare şi
postuniversitare de
rezidenţiat, repartizaţi şi
angajaţi în cîmpul
muncii în instituţiile
publice (bugetare) din
sate (comune)

Ministerul Administraţiei Publice
Locale,
Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Protecţiei Sociale,
Familiei şi Copilului, Ministerul
Sănătăţii,
Ministerul Culturii şi Turismului

     Acţiune în desfăşurare.

32 Elaborarea unui
program de acordare a
creditelor ipotecare
pentru familiile tinere

Ministerul Finanţelor, Ministerul
Economiei şi Comerţului,
Ministerul Protecţiei Sociale,
Familiei şi Copilului, Ministerul
Administraţiei Publice Locale,
Ministerul Educaţiei şi Tineretului,

     Ministerul Tineretului şi Sportului poartă discuţii cu Ministerul Economiei, Ministerul
Finanţelor etc. privind oportunităţile de acces al tinerilor la sistemele de finanţare  ipotecară
fiind oferite în acelaşi timp de către instituţiile publice de resort informaţie şi consiliere în
domeniu.

33 Majorarea
indemnizaţiilor la
naşterea copiilor

Ministerul Protecţiei Sociale,
Familiei şi Copilului

În domeniul prestaţiilor sociale remarcăm majorarea sistematică şi diversificată a
indemnizaţiilor acordate familiilor cu copii, şi anume, de la 1 ianuarie 2010 au fost majorate:

a) indemnizaţia unică la naşterea copilului:
de la 1400 lei (2009) la 1700 lei (2010) - la naşterea primului copil şi
de la 1700 lei (2009) la 2000 lei (2010) - la naşterea fiecărui copil următor.
b) indemnizaţia lunară la îngrijirea copilului pînă la 1,5 ani pentru persoane

neasigurate pînă la 250 lei.
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     Totodată, Ministerul a elaborat un proiect de lege pentru completarea Legii nr.289-XV privind
indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, care
are drept scop majorarea indemnizaţiilor lunare pentru creşterea copilului pînă la împlinirea
vîrstei de 3 ani pentru persoanele asigurate, proiectul vizat fiind aprobat prin Hotărîre de Guvern
şi prezentat pentru examinare şi adoptare în Parlament.

3. ASIGURAREA OPORTUNITĂŢILOR ECONOMICE PENTRU TINERI
3.1. Dezvoltarea serviciilor de suport pentru afaceri
34 Formarea şi dezvoltarea

abilităţilor
antreprenoriale şi
inovaţionale în cadrul
instituţiilor de
învăţămînt liceal,
vocaţional/tehnic,
superior şi formarea
continuă a tinerilor

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Economiei şi
Comerţului,
Academia de Ştiinţe a Moldovei,
Ministerul Tineretului şi Sportului

Întru formarea şi dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rîndul tinerilor, Ministerul
Economiei a continuat implementarea Componentei I: „Instruire şi consultanţă” a Programului
Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET), care are drept scop promovarea şi
facilitarea implicării tinerilor, cu vîrstă cuprinsă între 18 şi 30 ani, din zonele rurale ale
Republicii Moldova în activitatea antreprenorială.
     Pe parcursului perioadei de raportare, Ministerul Economiei a consultat aproximativ 1500
persoane şi a instruit 413 tineri, dintre care 23% sunt tineri antreprenori. Astfel, Ministerul
Economiei a organizat 16 seminare de instruire în: mun. Chişinău - 8 seminare; r-le Glodeni - 1;
Sângerei - 1; Ungheni - 1; Donduşeni - 1; Străşeni - 1; Căuşeni - 1; Teleneşti - 1; Făleşti - 1.
În anul 2009 Ministerul Economiei a continuat implementarea Programului de instruire continuă
„Gestiunea Eficientă a Afacerii” (GEA), care este destinat antreprenorilor şi angajaţilor acestora
şi are drept  scop sporirea calificării în domeniul antreprenorial şi asigurarea gestionării eficiente
a afacerii proprii.

În cadrul Programului GEA, s-au desfăşurat 45 cursuri de instruire, din care: în mun. Chişinău
- 17 cursuri;  or. Comrat – 4; r-le Rezina – 3; Cahul – 3; Basarabeasca – 3; Dubăsari – 3; Anenii
– Noi - 3; Leova – 2; Ungheni - 2; Şoldăneşti -1; Teleneşti – 1; Soroca – 1 şi Ceadâr Lunga -1.
În total în cadrul Programului au fost instruite 1333 persoane, din ei 45% fiind agenţi economici.
Este de menţionat că, din total instruiţi, 76% sunt femei.
     Ministerul Educaţiei Au fost consolidate eforturile tuturor factorilor de decizie pentru
identificarea mecanismelor de dezvoltare a deprinderilor antreprenoriale ale tinerilor.
Un exemplu reuşit de mobilizare a resurselor financiare şi umane în direcţia dezvoltării
antreprenoriatului în rîndul tinerilor este lansarea Programului naţional de abilitare economică a
tinerilor (PNAET).

În scopul identificării problemelor cu care se confruntă tinereii pe piaţa muncii, depistarea
cauzelor principale ale acestora, precum şi identificarea soluţiilor viabile pentru depăşirea
problemelor existente a fost elaborat Studiul „Cu privire la situaţia tinerilor pe piaţa muncii”,
realizat de către Academia de Studii Economice din Moldova în parteneriat cu Agenţia
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Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

În vederea orientării corecte şi strategice în domeniul alegerii profesiei, cît şi a consilierii
studenţilor vizavi de situaţia ţi cerinţele pieţei muncii din Republica Moldova, au fost create şi
funcţionează Centre de orientare profesională / Incubatoare de afaceri în cadrul Universităţii de
Stat di Moldova, Universităţii Tehnice a Moldovei, Academiei de Studii Economice din
Moldova.
     Se preconizează deschiderea unor astfel de centre de consiliere profesională în cadrul tuturor
instituţiilor de învăţămînt superior cu funcţii de stabilire / dezvoltare a relaţiilor cu agenţii
economice, potenţiali angajatori, plasare în cîmpul muncii a absolvenţilor şi monitorizare a
promovării în carieră a tinerilor specialişti.

   Ministerul Tineretului şi Sportului - In perioada, 8-11 decembrie 2009 -  a fost organizat în
cadrul Proiectului de Abilitare Socio-Economică (PASET) finantat de Banca Mondiala a

Trainingului de consolidare a capacităților tinerilor antreprenori. 40 de antreprenori mici şi

mijlocii beneficiari ai proiectului PASET 2 au fost instruiţi în domeniul dezvoltării afacerilor de
către experţii economici ai IDIS „Viitorul”, în perioada. Agenţii economici au urmat patru
module de training: managementul financiar, marketing, business, resurse umane.

35 Mediatizarea
oportunităţilor de
afaceri  (istorii de
succes, ghidul tînărului
antreprenor, programe
de suport în iniţierea
afacerii)

Ministerul Economiei şi
Comerţului, Ministerul Educaţiei şi
Tineretului

În scopul facilitării accesului IMM şi a potenţialilor antreprenori la informare, ODIMM în
continuare oferă consultaţii şi asistenţă gratuită antreprenorilor, inclusiv celor potenţiali. Astfel,
pe parcursul perioadei de raportare ODIMM a acordat la oficiul, prin telefon şi internet peste
3000 consultaţii solicitate de antreprenori, inclusiv tineri.
      Totodată, în anul 2009 s-a desfăşurat un şir de campanii de informare privind serviciile şi
programele oferite de Ministerul Economiei, care au avut loc în 16 raioane ale Republicii
Moldova.
      Este de menţionat că pe parcursul perioadei de raportate, au fost elaborate şi diseminate un şir
de exemplare de materiale informative, printre care: Ghidul legislativ, Ghidul „Doresc să-mi
lansez propria afacere”, Broşura „Taxe şi Impozite pentru IMM”, precum şi alte pliante şi
materiale promoţional-informative dedicate antreprenorilor.
      Totodată, continuă administrarea paginii web www.odimm.md şi a Portalului IMM
www.businessportal.md, care sunt actualizate permanent cu cele mai recente noutăţi, evenimente
şi informaţii utile activităţii de antreprenoriat. Analiza efectuată denotă interesul sporit a

www.odimm.md
www.businessportal.md
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agenţilor economici şi a potenţialilor antreprenori faţa de aceste surse informaţionale. Astfel, pe
parcursul perioadei de raportare pagina www.odimm.md a fost accesată de peste 11 mii vizitatori
unici, reprezentând o creştere medie lunară de 22% şi pagina www.bsuinesspoartal.md - de peste
60 mii vizitatori unici, cu o creştere medie lunara de 8.5%.
      Totodată în vederea facilitării accesului tinerilor şi IMM la informare şi consultanţa, precum
şi întru stimularea dialogului public-privat, Ministerul Economiei în parteneriat cu proiectul
„ENTRANSE 2 Your Business” a lansat pe Portalul IMM două aplicaţii inovative destinate
întreprinzătorilor şi potenţialilor antreprenori:
      „Dialogul Public Privat” – care oferă antreprenorilor posibilitatea de a pune întrebări şi de a
obţine răspunsuri oferite de instituţiile publice în aproximativ 15 domenii de reglementare ale
activităţii de antreprenoriat.
      „Agenda Locală a Antreprenorului” – aplicaţia de tip „One Stop Shop”, care reprezintă un
focar de informaţii utile antreprenorilor, ce doresc să-şi lanseze o afacere în raioanele republicii.

36 Organizarea de
conferinţe, şcoli de vară
pentru preluarea
experienţei oamenilor
de afaceri de succes

Ministerul Economiei şi
Comerţului, Ministerul Educaţiei şi
Tineretului

În scopul dezvoltării culturii şi a performanţelor manageriale în rândul antreprenorilor, a
organizat un şir de seminare, mese rotunde, ateliere de lucru:

 În perioada 22-23 aprilie, a organizat un curs de instruire „Tehnici de promovare şi
prezentare în cadrul unei Expoziţiei”, care a fost destinat tinerilor - beneficiarilor
Programului PNAET.

 La data de 7 mai, în cadrul Forumului Anual IMM, a fost organizată Masa Rotundă
„Instrumentele eficiente de finanţare a IMM” a avut drept scop informarea agenţilor
economici privind oportunităţile de finanţare a IMM, oferite de către instituţiile financiare,
precum şi identificarea problemelor şi barierelor în procesul de accesare a mijloacelor
financiare de către IMM. În cadrul evenimentului s-au purtat discuţii pe marginea celei mai
stringente probleme, cu care se confruntă antreprenorii din sectorul IMM - accesul dificil la
finanţare, datorat, în majoritatea cazurilor, insuficienţei gajului. Problema vizată a fost
interpretată atât din punctul de vedere a reprezentanţilor instituţiilor financiare, care au
prezentat schemele de finanţare, cât şi al agenţilor economici-beneficiarii acestor servicii.

 La data de 20 mai, Ministerul Economiei în parteneriat cu „Association internationale des
étudiants en sciences économiques et commerciales” (AIESEC) a participat la desfăşurarea
programului de instruire destinat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 21 ani, privind

www.odimm.md
www.bsuinesspoartal.md
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„Legislaţia în domeniul antreprenorial”

 În perioada 19-22 august, Ministerul Economiei în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, a desfăşurat un curs de instruire „Aspecte legislative cu privire
la antreprenoriat”

 La data de 18 noiembrie 2009, a fost organizată Conferinţa „Oportunităţi de Finanţare
pentru IMM-uri. Realităţi şi Perspective”, scopul căreia a fost de a pune în discuţie
oportunităţile de finanţare a IMM-urilor, problemele întâmpinate de acestea în procesul de
identificare a resurselor financiare necesare şi găsire a unor soluţii pentru facilitarea
accesului IMM-urilor la finanţe, prin preluarea bunelor practici naţionale, cât şi a celor
europene.

 La data de 24 noiembrie, Ministerul Economiei în parteneriat cu Fabrica de Afaceri ,,CEO”,
a  organizat un seminar de instruire cu tematica ,,Tehnici de vânzări”. Scopul seminarului a
fost îmbunătăţirea abilităţilor de vânzător ale tinerilor antreprenori în concordanţă cu
cerinţele pieţii şi informarea antreprenorilor în domeniul noilor tehnici de vânzări.

 La data 25 noiembrie 2009, Ministerul Economiei, în parteneriat cu Programul German
„Senior Experten Service”, a desfăşurat seminarul de informare privind ,,Oportunităţile şi
condiţiile de a beneficia de consultanţa şi suport antreprenorial european” destinat
antreprenorilor cu experienţa în domeniul.

37 Înfiinţarea şi susţinerea
incubatoarelor de
afaceri pentru tineri la
nivel regional

Ministerul Economiei şi
Comerţului, Ministerul Educaţiei şi
Tineretului

În anul 2009, Ministerul Economiei în colaborare cu Proiectul Norvegian “ENTRANSE 2
Your Business” a creat primul incubator de afaceri cu profil mixt, situat în or. Soroca, Moldova.
     La moment, Incubatorul de Afaceri Soroca (IAS) găzduieşte 17 companii mici, dintre care
aproximativ jumătate sunt companii start-up, restul fiind companii cu istorie scurtă de activitate,
care s-au reprofilat sau şi-au extins aria de activitate în domenii noi. Cu suportul IAS, companiile
beneficiare au  creat 70 locuri noi de muncă, în următoarele domenii: confecţionarea hainelor,
prelucrarea sticlei, producerea mobilei de sticlă, producerea furajului granulat, producerea
ferestrelor, prestarea serviciilor juridice, de arhitectură, de contabilitate, organizare a
evenimentelor şi festivităţilor, oferire a serviciilor fotografice şi de publicitate ş.a.
     Este de menţionat că, IAS pune la dispoziţie beneficiarilor săi spaţii administrative şi de
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producere şi oferă servicii în domeniul antreprenorial (consultaţii, asistenţa şi cursuri de
instruire).
     Totodată, cu suportul Ministerul Economiei şi Proiectului “ENTRANSE 2 Your Business”,
rezidenţii business incubatorului au beneficiat de asistenţa tehnică şi financiară la procurarea
echipamentului de producere, necesar demarări afacerilor proprii, inclusiv granturi
nerambursabile.

3.2. Dezvoltarea competentelor profesionale ale tinerilor în conformitate cu cererea de pe piaţa muncii
38 Realizarea unor studii

de evaluare continuă a
necesităţilor tinerilor
privind formarea
competenţelor
profesionale

Ministerul Economiei şi
Comerţului,
Agenţia Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă, Ministerul
Educaţiei şi Tineretului

Acţiune în desfăşurare.

39 Elaborarea unui
program naţional de
consiliere şi orientare
profesională în
instituţiile de învăţămînt
preuniversitar

Ministerul Economiei şi
Comerţului, Ministerul Educaţiei şi
Tineretului, Agenţia Naţională
pentru  Ocuparea Forţei de Muncă

În scopul creşterii posibilităţilor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de
muncă Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă  oferă servicii de informare şi
consiliere profesională, consultaţii de orientare   profesională. Pe parcursul anului 2009 servicii
de informare şi consiliere au fost acordate la 31,1 mii persoane, dintre care persoanele în vîrsta
de la 16 - 29 ani  au constituit 51,2% şi 73,3%  au deţinut  statut de şomer. Au beneficiat de
consultaţii individuale 26,3 mii persoane, din care 56,3% constituind femeile. Au fost organizate
329 şedinţe ale Clubului Muncii cu 4,1 mii persoane, din care 1,1 mii persoane au fost
înmatriculate la cursuri de formare profesională şi 555 plasate în cîmpul muncii, au fost
desfăşurate 247 seminare de instruire în tehnici şi metode de căutare a unui loc de muncă cu
participarea a 4,1 mii şomeri.

Activitatea de informare a cetăţenilor din mun. Chişinău a fost îmbunătăţită prin
deschiderea în incinta agenţiei pentru ocupare forţei de muncă teritoriale, cu suportul financiar al
proiectului moldo-suedez „Suport Serviciului Public de Ocupare din Republica Moldova” a
Centrului de Informare despre piaţa muncii. Centrul de Informare prestează servicii bazate pe
principiul auto-informării şi auto-ocupării şi este dotat cu 3 posturi de auto-căutare a locului de
muncă (12 calculatoare, cabine telefonice, standuri informaţionale).

Centre analogice pentru informarea despre piaţa muncii au activat în mun. Bălţi şi oraşul
Cahul, dînd posibilitate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, tineretului studios, altor
persoane cointeresate să se familiarizeze cu cererea şi oferta de pe piaţa muncii, agenţii economici
din republică şi teritoriu, condiţiile de ocupare a locurilor vacante, să capete informaţii juridice cu
referire la prevederile legislaţiei privind ocuparea forţei de muncă.

40 Organizarea cursurilor
de instruire profesională

Ministerul Economiei şi
Comerţului,

Pe parcursul anului 2009 agenţiile  pentru ocupare forţei de muncă teritoriale au organizat
cursuri de formare profesională pentru şomeri, conlucrînd cu 39 instituţii de învăţămînt, furnizori
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pentru tinerii neangajaţi Agenţia Naţională pentru

Ocuparea Forţei de Muncă,
Ministerul Educaţiei şi Tineretului

a serviciilor de formare profesională,  care au dat posibilitatea de a însuşi peste 40
meserii/profesii, inclusiv în domeniul meşteşugăritului popular artistic şi antreprenoriatului. În
scopul angajării mai eficiente a absolvenţilor cursurilor de formare profesională în cîmpul
muncii, la unele profesii mai mult solicitate pe piaţa muncii, agenţiile practică încheierea
contractelor triple cu agenţii economici şi instituţiile de învăţăvînt (AOFM Chişinău, Bălţi,
Soroca, Edineţ, Briceni).

În colaborare cu Organizaţia WINROCK Internaţional unele agenţii teritoriale (Chişinău,
Cahul, Bălţi), inclusiv în cadrul unor instituţii de învăţămînt (Şcoala de Profesii „Insula
Speranţelor”), 60 persoane din rîndul şomerilor au urmat cursuri în domeniul antreprenoriatului,
iar 35 de persoane au elaborat şi înaintat Planuri de afaceri în vederea deschiderii afacerilor pe
cont propriu. În acest domeniu s-a mai conlucrat cu Organizaţia sectorului întreprinderilor mici şi
mijlocii la realizarea Programului Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor, fiind pregătite
două grupe de antreprenori din rîndul şomerilor.

În anul 2009 au absolvit cursurile de formare profesională 4,5 mii persoane, din care 3,2
mii - femei sau 71,4 la sută, iar cota tinerilor în vîrstă de 16 – 29 ani constituie 74,9% (3,3 mii
pers.). Pregătire iniţială la cursuri de calificare profesională au obţinut 72,4%, cursuri de
recalificare au finisat  20%, cursuri de perfecţionare –7,6%.

41 Instruirea, formarea şi
orientarea vocaţională şi
profesională a
adolescenţilor de la egal
la egal

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Economiei şi
Comerţului, Agenţia Naţională
pentru  Ocuparea Forţei de Muncă

Acţiune în proces de derulare în parteneriat cu donatorii externi.

3.3. Îmbunătăţirea oportunităţilor de angajare a tinerilor
42 Organizarea tîrgurilor

republicane ale locurilor
de muncă pentru tineri

Ministerul Economiei şi
Comerţului,
Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă,
Ministerul Educaţiei şi Tineretului

În cadrul Agenţiei Naţionale activitatea de mediere a muncii a fost susţinută şi de
organizarea tîrgurilor locurilor de muncă. Pe parcursul perioadei de referinţă, agenţiile pentru
ocuparea forţei de muncă au organizat 45 tîrguri ale locurilor de muncă pentru diverse categorii
de persoane, inclusiv Tîrgul Locurilor de Muncă în cadrul Expoziţiei Naţionale „Fabricat în
Moldova” şi „Tîrgul Republican al Locurilor de Muncă pentru Tineret”, Tîrgul organizat în
cadrul decadei „Tinerii construiesc viitorul”, Tîrgul Locurilor de Muncă din Berlin - Germania.
La aceste tîrguri au participat 413 agenţi economici care au prezentat  peste 5,5mii locuri de
muncă libere pentru 6,4 mii persoane participante. S-a reuşit angajarea în cîmpul muncii a  peste
1,4 persoane.

Tîrguri ale locurilor de muncă pentru tineret au fost organizate pe parcursul lunilor mai,
iunie şi noiembrie în dependenţă de situaţia pe piaţa muncii locală şi existenţa locurilor de muncă
libere, de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă a mun. Chişinău, mun. Bălţi, r. Cahul, r.
Ştefan Vodă, r. Briceni, r. Sîngerei, r. Dubăsari, r. Floreşti, r. Făleşti şi r. Anenii Noi. La tîrgurile
destinate tinerilor au participat  peste 120 agenţi economici, care au oferit circa 2,8 mii locuri de
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muncă libere pentru 1,9 mii persoane tinere aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv
absolvenţi ai anului 2009. Au fost selectate pentru o eventuală angajare 326 persoane şi susţinute
la angajarea în cîmpul muncii 200 persoane tinere.

43 Mediatizarea
permanentă a
specialităţilor necesare
pe piaţa muncii

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Economiei şi
Comerţului, Agenţia Naţională
pentru  Ocuparea Forţei de Muncă

Agenţiei Naţionale îi revine o misiune importantă în corelarea cererii şi ofertei forţei de
muncă. Astfel, pe parcursul anului, de două ori pe lună a fost prezentată companiei de stat IPNA
Compania „Teleradio-Moldova”, Emisiunea „Radio matinal” informaţia „Piaţa forţei de muncă:
Locuri vacante”. Permanent se actualizează portalul guvernamental WWW. JOBMARKET.
GOV.MD unde atît angajatorii cît şi persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sunt
familiarizaţi cu actele normative şi legislative ce ţin de protecţia socială ce se află în căutarea
unui loc de muncă, cu locurile de muncă libere.

44 Acordarea alocaţiilor de
integrare sau reintegrare
profesională a tinerilor

Ministerul Economiei şi
Comerţului, Ministerul Educaţiei şi
Tineretului

Agenţia Naţională pentru  Ocuparea Forţei de Muncă În conformitate cu art.34 din Legea
privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de
muncă nr.102-XV din 13.03.2003, s-a continuat acordarea alocaţiei de integrare sau reintegrare
profesională, acordată din contul mijloacelor bugetului de stat cu scopul susţinerii materiale a
unor categorii vulnerabile de şomeri (persoane cărora le-a expirat perioada de invaliditate de
gradul I sau II, persoane cărora le-a încetat perioada de îngrijire a copilului, le-a încetat perioada
de îngrijire a unui membru de familie invalid, persoane eliberate din locurile de detenţie, victime
ale traficului de fiinţe umane) neasigurate contra riscului şomajului. Pe parcursul anului 2009 de
alocaţie de integrare sau reintegrare profesională au beneficiat 4,0 mii persoane. Ponderea
maximă din totalul beneficiarilor de alocaţii de integrare sau reintegrare profesională le revine
mamelor tinere cărora le-a expirat perioada de îngrijire a copilului şi constituie 58,5%.

45 Susţinerea mobilităţii
academice
internaţionale a tinerilor
în vederea obţinerii
experienţei profesionale

Ministerul Educaţiei şi Tineretului      Ministerul Educaţiei Participare studenţilor ca parteneri activi în procesul de construire a
Spaţiului European al Învăţămîntului Superior, impulsionarea participării studenţilor în
guvernarea învăţămîntului superior reprezintă unul dintre obiectivele Declaraţiei de la
Bologna.

În vederea asigurării cadrului legal pentru activitatea respectivă legal pentru activitatea
respectivă, ministerul a inclus în proiectul Codului educaţiei prevederi privind susţinerea
mobilităţii naţionale şi internaţionale a studenţilor şi cadrelor didactice.
În proiectul Codului privind cooperarea internaţională, se stipulează că anual, prin Legea
bugetului de stat, vor fi aprobate resurse financiare pentru susţinerea mobilităţii academice şi
profesionale peste hotarele ţării.

În scopul diseminării informaţiilor cu privire la experienţa, impresiile şi cunoştinţele obţinute
de către studenţi în programele de mobilitate externă, ministerul a organizat, în cadrul
Săpătămînii Europene a Tineretului, conferinţa interuniversitară studenţească Promovarea
dialogului intercultural prin participarea în programele de mobilitate externă.

46 Acordarea unui suport
financiar suplimentar

Ministerul Protecţiei Sociale,
Familiei şi Copilului, Ministerul

Acţiune în desfăşurare.
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din partea statului
pentru instruirea
profesională a tinerilor
orfani şi a celor din
familii socialmente
vulnerabile

Economiei şi Comerţului,
Ministerul Educaţiei şi Tineretului

4. PARTICIPAREA TINERILOR LA VIAŢA PUBLICĂ ŞI PROMOVAREA CETĂŢENIEI ACTIVE
4.1. Consolidarea mecanismelor de participare a tinerilor la luarea deciziilor
47 Crearea, menţinerea şi

extinderea reţelelor
raionale şi regionale ale
consiliilor locale ale
tinerilor

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
autorităţile administraţiei publice
locale,  Ministerul Tineretului şi
Sportului

     Permanent se desfăşoară activităţi în carul consiliilor locale ale tinerilor, iar pe parcurs MTS
va extinde reţeaua consiliilor locale ale tinerilor.

48 Crearea unui organ
consultativ şi
coordonator pentru
monitorizarea politicii
de tineret

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Tineretului şi Sportului

     Ministerul Tineretului şi Sportului consultă politicile şi nemjlocit acţiunile de tineret cu
reprezentanţii societăţii civile (ONG-urile de tineret, Centrele de Resurse pentru Tineri, experţi în
politici de tineret etc.). Iar în acest sens, este în discuţii un proiect ce vizează instituirea
sistemului de co-management în domeniul politicilor de tineret.

49 Organizarea
conferinţelor ştiinţifice
şi a seminarelor
tematice în domeniul
politicilor de tineret

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Finanţelor, Academia de
Ştiinţe a Moldovei, Ministerul
Tineretului şi Sportului

Întru consolidarea mecanismelor de participare a tinerilor la luarea deciziilor, au fost
organizate 118 conferinţe ştiinţifice şi seminare tematice. Dat fiind faptul, categoriei vîrstnice
vizate de strategie şi încadrarea acesteia în personalul A.Ş.M. şi a subunităţilor  acesteia, la
activităţile conferenţiare au participat un număr 985 de tineri cercetători, implicînd toate
institutele subordonate (în care activează aceştia). Marcant este conferinţa naţională cu tematica
“Societatea contemporană în viziunea tinerilor cercetători: provocări, contribuţii, perspective”.
La care au participat 43 de tineri cercetători. În cadrul conferinţei aceştia au prezentat comunicări
ştiinţifice valoroase precum şi au pus în dezbatere probleme stringente ale societăţii.
Conferinţa Naţională a Tinerilor Cercetători, ediţia a VII-a (noiembrie, 2009)
     La eveniment au participat tineri cercetători din Moldova şi din ţările membre ale CSI. Tinerii
şi-au expus ultimele realizări şi au identificat priorităţile pentru următorul an în domeniul Ştiinţei
şi inovaţiei. În fiecare an Conferinţa este organizată de către Asociaţia Naţională a Tinerilor
Cercetători şi rezultatele conferinţei sînt fixate într-un raport care se publică de către Academia
de Ştiinţe a Republicii Moldova în parteneriat cu celelalte intituţii de resort.

50 Acordarea suportului
logistic pentru
elaborarea sau
actualizarea strategiilor
locale pentru tineret

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Administraţiei Publice
Locale, Ministerul Tineretului şi
Sportului

Ministerul Tineretului şi Sportului a efectuat o analiză privind implementarea planurilor de
acţiuni din cadrul strategiilor raionale de tineret petru anul 2009. De asemenea, s-a generalizat
acţiunile preconizate spre realizare la nivel local pentru anul 2010, iar în următoarea perioadă vor
avea loc mai multe şedinţe de instruire cu specialiştii/persoanele responsabile de actualizarea
strategiilor locale de tineret.
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În contextul programului de granturi privind susţinerea iniţiativei locale şi a activitaţilor de

tineret, MTS va susţine logistic şi financiar procesul de reactualizare a strategiilor locale de
tineret.

51 Organizarea Zilelor
Guvernării Tinerilor

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Administraţiei Publice

Locale

Acţiune în desfăşurare.

52 Dezvoltarea
autoguvernării
studenţeşti prin
consolidarea
organizaţiilor de
autoguvernare
studenţească

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Sănătăţii, Ministerul
Agriculturii şi Industriei
Alimentare, Ministerul Afacerilor
Interne, Ministerul Apărării,
Ministerul Culturii şi Turismului,
Ministerul Tineretului şi Sportului

În  scopul creşterii încrederii reciproce între colaboratorii Ministerului Afacerilor Interne şi
tineret, diminuării de încălcări ale normelor legale admise de către tineri şi respectării drepturilor
de către angajaţii MAI, la 10 decembrie 2009 s-a încheiat Memorandumul de colaborare între
Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova şi Ministerul Afacerilor Interne pe marginea
implementării Proiectului „Tinerii pentru drepturile lor”.

Principalele obiective ale Memorandumului sunt:
-  difuzarea pe scară largă, prin diferite mijloace, a informaţiei cu privire la drepturile şi

responsabilităţile tinerilor, precum şi mecanismele de protejare ale acestora;
-  promovarea unui dialog coerent dintre tineri şi organele de poliţie pentru a preveni cazurile

de încălcare a drepturilor omului;
-   creşterea credibilităţii între subdiviziunile MAI şi tinerii din Republica Moldova.

Estimările aşteptate în urma implementării proiectului în cauză sunt:
-   ridicarea nivelului de informare a tinerilor despre drepturile lor în raport cu poliţia;
-    obţinerea unor abilităţi de autoprotejare juridică;
-  stabilirea unor relaţii pozitive între tineri şi organele de drept, bazate pe respectare drepturilor

omului;
-   suport informativ elaborat pentru desfăşurarea diferitor evenimente comune.

     La Institutul Militar al Forţelor Armate  s-au creat structură de autoguvernare.
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare În cadrul Universităţii Agrare de Stat din

Moldova studenţii sunt antrenaţi în organizaţii de autoguvernare atît la nivel de universitate, cît şi
la nivel de facultate. La nivel de universitate activează Comitetul de evaluare a calităţii, Senatul
studenţilor, Consiliul locatarilor din cămin, iar la nivel de facultate – Comitete de evaluare a
calităţii pe specialităţi, Consiliul locatarilor de la facultate şi consiliul studenţilor facultăţii.
Activitatea acestor organe se desfăşoară în baza unor planuri de lucru, elaborate în conformitate
cu regulamentele de activitate. La şedinţele acestor organe ale studenţilor, care se desfăşoară,
respective, odată şi de două ori pe lună participă şi conducerea universităţii. De asemenea
reprezentanţii studenţilor sunt membri ai Senatului universitar.

Ministerul Educaţiei Participarea tinerilor la guvernarea învăţămîntului superior presupune:
 reprezentarea studenţilor în organele de conducere din cadrul instituţiilor de învăţămînt

superior;
 implicarea studenţilor în procesul de luare a deciziilor care vizează diverse aspecte de



26
organizare şi desfăşurare a învăşămîntului superior.

Autoguvernarea studenţească se promovează în plan naţional şi instituţional:
 în calitate de membri ai Colegiului Ministerului Educaţiei, studenţii sunt implicaţi în

examinarea diverselor probleme cu referinţă la sistemul învăţămîntului superior;
 în instituţiile de învăţămînt superior studenţii sunt membri în Senatele universitare şi

Consiliile Facultăţii.
MTS - Organizarea întrunirilor şi seminarelor de autoguvernare studenţească în

parteneriat cu structurile de autoguvernare studenţească universitară. 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.

53 Organizarea de forumuri
naţionale şi
internaţionale în
domeniul politicilor de
tineret

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Administraţiei Publice
Locale, Ministerul Afacerilor
Externe şi Integrării Europene

     Pe parcursul anului 2009, Republica Moldova a exercitat pentru prima dată Preşedinţia la
SEECP, fapt ce a conturat  profilul ţării în calitate de partener regional durabil în realizarea
scopurilor şi obiectivelor de consolidare a stabilităţii, securităţii şi prosperităţii în regiune. Pe
parcursul Preşedinţiei la SEECP, Republica Moldova a deţinut calitatea de lider regional în
promovarea unui şir de obiective, inclusiv şi a politicilor de tineret:

- Dezvoltarea dialogului SEECP—UE şi consolidarea perspectivei Europene a statelor
Sud-est Europene;

- Consolidarea dialogului instituţional cu Comisia Europeană şi instituţiile UE;

- Fortificarea relaţiilor de cooperare şi bună vecinătate a statelor participante;

- Promovarea valorilor democratice şi standardelor Europene ca un mecanism ferm de
dezvoltare a întregii regiuni;

- Susţinerea şi consolidarea păcii şi dezvoltării economice a regiunii cu scopul de a
asigura stabilitatea, securitatea şi prosperitatea în Europa de Sud-est;

- Consolidarea şi promovarea SEECP pe arena internaţională, în calitate de „voce unită”
a regiunii şi partener viabil cu scopul de a îndeplini obiectivele globale ale comunităţii
internaţionale;

- Consolidarea eficienţei a proceselor regionale şi iniţiativelor în cooperare cu statele
participante SEECP, UE, CRC, precum şi cu statele donatoare şi organizaţiile
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internaţionale relevante;

- Ajustarea competenţelor funcţionale şi a activităţilor SEECP, luînd în consideraţie
lansarea CRC şi înfiinţarea domeniilor de interes comun a statelor participante;

      Totodată, bazîndu-se pe priorităţile şi obiectivele prestabilite, Republica Moldova s-a
concentrat asupra domeniilor de cooperare prioritare pentru întreaga regiune, organizînd la
Chişinău un şir de evenimente. Dintre multitudinea acestora, se evidenţiază activităţile în
domeniul consolidării capitalului uman. Evenimentul, de fapt continuînd dezideratele Conferinţei
Miniştrilor Educaţiei din anul 2008, iniţial a fost planificat pentru 28-29 aprilie 2009 şi la cererea
Coordonatorului a fost amînat.  Ulterior MAE IE a executat intervenţii coordonatoare, inclusiv
prin atragerea fondurilor extrabugetare, iar organizarea evenimentului a fost în competenţa
Ministerului Educaţiei şi Tineretului, şi Ministerului Economiei şi Comerţului.

    De asemenea, pe parcursul anului, MAE IE  a gestionat activităţile din cadrul Francofoniei, în
special, mediatizînd implicarea în programele desfăşurate a tineretului universitar. Pe lîngă
impulsionarea interesului pentru proiectele educaţionale, a fost promovată şi activitatea de
voluntariat a cetăţenilor moldoveni.

54 Susţinerea şi
promovarea acţiunilor
de voluntariat la nivel
local şi naţional

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Administraţiei Publice
Locale, Ministerul Tineretului şi

Sportului

Permanent sunt organizate actiuni de voluntariat national si international: inverzirea plaiului,
amenajarea teritoriului, formarea grupurilor locali de voluntari etc.

55 Susţinerea organizării
şcolilor de vară cu
genericul „Participarea
civică a tinerilor”

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Administraţiei Publice
Locale, Biroul Relaţii Interetnice,
Centrul pentru Combaterea
Crimelor Economice şi Corupţiei,
Academia de Administrare Publică
de pe lîngă Preşedintele Republicii
Moldova, Ministerul Tineretului şi
Sportului

Pe parcursul anului sunt organizate permanent şcoli de vară ce au drept scop stimularea
participării civice a tinerilor.

56 Acordarea suportului
pentru organizarea
forumurilor raionale de
tineret

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Administraţiei Publice
Locale, Ministerul Tineretului şi

Sportului

Pe parcursul anului 2009 instituţiile din domeniul tineret, APL, ministerele de resort au susţinut
organizarea şi desfăşurarea forumurilor locale de tineret.

4.2. Facilitarea accesului tinerilor la programe de cultură, sport şi agrement
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57 Organizarea unor

evenimente culturale la
nivel naţional dedicate
sărbătoririi a 650 de ani
de la întemeierea
Statului Moldovenesc

Ministerul Culturii şi Turismului,
Ministerul Educaţiei şi Tineretului

     Festivalul-concurs naţional al tinerilor interpreţi de muzică uşoară „Moldova –Patria mea”
Concursul Internaţional al tinerilor interpreţi „E. Coca”.  Concursul Republican de interpretare
instrumentală şi vocală. La concurs au participat 112 concurenţi de la toate colegiile cu profil
muzical.
    Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice a organizat Festivalul studenţesc „Mărţişor-
2009” cu participarea colectivelor artistice şi interpreţilor instrumentişti şi vocali din cadrul
instituţiei.
    Sala cu Orgă a  organizat 5 concerte cu genericul „De ziua lui W. A . Mozart” susţinute de
elevii şi studenţii instituţiilor de învăţămînt artistic: lilia Pocitari, Dan-Iulian Druţac, Anastasia
Vîrlan, Alexandra Conunov, Ilian Gîrneţ Orchestra de Muzică populară „Folclor” a Filarmonicii
Naţionale „S. Lunchevici” a susţinut 3 spectacole de lansare şi promovare a tinerilor
instrumentişti-virtuozi, spectacolul „Întră-n casă neamule” consacrat aniversării a 25 de a ni de la
fon darea colectivului etnofolcloric „Edera”. Indicatori de monitorizare Au participat  65
formaţii artistice.Au participat 70 de concurenţi din 6 ţări. Concursul urmează să adere la
Organizaţia Europeană de Interpretare Muzicală(EMCY) Ministerul Culturii a asigurat
participarea elevilor şi studenţilor la concursurile naţionale şi internaţionale, expoziţii şi
olimpiade, în cadrul cărora  108 participanţi au obţinut medalii, Premiul Mare, premiile I, II şi
III. Au participat 100 copii şi adolescenţi.
    Ministerul Apărării, În Institutul Militar al FA s-au desfăşurat acţiuni instructiv-educative
(seminare, serate, conferinţe) cu tematica „650 de ani de la întemeierea Statului Moldovenesc”iar
în unităţile militare s-au desfăşurat lecţii cu tematica „Moldova – trecut şi contemporaneitate”
Muzeul Armatei Naţionale a elaborat un set de studiu, culegeri de documente şi lucrări de
popularizare, privind constituirea şi evoluţia statului şi armatei moldoveneşti consacrate
jubileului de 650 de ani la întemeierea Statului Moldovenesc. S-a editat numărului jubiliar al
revistei de istorie militară “Cohorta” şi  3 monografii consacrate istoriei militare a Moldovei

58 Participarea tinerilor la
implementarea planului
de acţiuni consacrat
Anului Tineretului în
spaţiul CSI

Ministerul Educaţiei şi Tineretului      Consolidarea parteneriatelor transfrontaliere şi crearea unui spaţiu prietenos schimbului de
experienţă şi informaţii
Nivelul de mobilizare a tinerilor în stabilirea şi consolidarea parteneriatelor internaţionale şi în
crearea reţelelor de tineret

59 Acordarea Premiului
pentru tineret în
domeniile ştiinţă,
tehnică, literatură şi artă

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Tineretului şi Sportului

Ministerul Educaţiei. Prin Ordinul Ministrului educaţiei nr. 803 din 12 noiembrie 2009,
pentru desfăşurarea Festivităţii de decernare a Premiilor pentru tineret în domeniul literaturii şi
artei a fost aprobat devizul de cheltuieli în sumă de 90.300 lei.
 Ministerul Tineretului şi Sportului –
1.Festivitatea de decernare a Premiului Tineretului  s-a desfăşurat  la 12 noiembrie, 2009 în
incinta Sălii cu Orgă şi a fost organizată  de MTS în parteneriat cu Ministerul Culturii, Ministerul
Educaţiei, Primăria mun.Chişinău. Evenimentul a întrunit înalţi demnitari de stat, reprezentanţi ai
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administraţiei publice centrale, oameni de artă, personalităţi notorii şi tineri.
În cadrul Festivităţii, MTS a decernat 4 premii (în sumă de 15 mii lei).
2. A fost acordat suport 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.
3.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.

60 Acordarea Premiului
„Tînărul savant al
anului”

Academia de Ştiinţe a Moldovei      Activitatea conferenţiară în 2009, a consolidat efectele anului 2008 – Anul Tineretului şi a
stabilit condiţii benefice în vederea asigurării accesului şi menţinerii tinerilor în sfera de
cercetare-inovare.

În scopul menţionării celor mai valoroase realizări în domeniul ştiinţei, tehnicii şi stimulării
creativităţii cercetătorilor, inginerilor şi altor specialişti din sfera ştiinţei şi inovării, au fost
instituite premii naţionale şi academice, conform prevederilor regulamentare. Academia de
Ştiinţe a Moldovei a decernat în anul 2009 următoarele premii: ‚‚Savantul anului’’, ,‚Tânărul
savant al anului’’, ‚‚Premiul Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru lucrări ştiinţifice’’ şi
‚‚Premiul AŞM Grigore Vieru’’
     Conform Hotărîrii Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al A.Ş.M. nr.
193 din 22 decembrie 2009 cu privire la rezultatele Concursului naţional de susţinere a ştiinţei şi
inovării în Republica Moldova Savantul anului 2009, a fost nominalizat Denis Prodius, doctor în
ştiinţe, cercetător ştiinţific superior la Institutul de Chimie al AŞM. Printr-un procedeu original
tînărul chimist a obţinut 9 substanţe heteronucleare de tip „fluture” şi le-a studiat cu ajutorul
razelor X; a elaborat o strategie nouă pentru sinteza nano-particulelor de Fe2O3 cu dimensiuni
mici în uleiul de floarea soarelui. Tânărul savant a obţinut o imagine pozitivă în societatea
academică şi universitară europeană, făcută prin participarea la conferinţe de profil, prin cercetări
în diferite laboratoare.
     Totodată, A.Ş.M. a acordat Diploma de merit tinerei cercetătoare din diaspora moldovenească
doamnei doctor în ştiinţe istorice Stela GHERVAS, director de studii la Maison des Sciences de
l’Homme din Paris, pentru valorificarea patrimoniului istoric naţional şi promovarea imaginii
comunităţii ştiinţifice din Republica Moldova ţară pe arena internaţională.

61 Reabilitarea
infrastructurii sportive
pentru tineri şi
construcţia de noi
terenuri sportive

Agenţia Sportului, Ministerul
Administraţiei Publice Locale,
Ministerul Culturii şi Turismului,

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Tineretului şi Sportului

     Ministerul Apărării, S-au renovat terenurile sportive din unităţile militare şi bazele de
instruire. S-au procurat şi s-au confecţionat rechizite sportive şi aparate de forţă.
Ministerul Tineretului şi Sportului - Organizarea Campionatului şcolilor sportive, ediţia a IV-a,
care se desfăşoară la 10 ramuri de sport

Ediţia a IV-a a Campionatului Şcolilor Sportive a demarat în luna martie curent şi are
drept scop:

- propagarea modului sănătos de viaţă în rîndurile elevilor;
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- antrenarea elevilor în practicarea sistematică a exerciţiilor fizice şi a sportului pentru
fortificarea sănătăţii;
- selectarea sportivilor dotaţi pentru participare la campionatele naţionale pe probe de sport;
- stimularea activităţilor sportive din şcolile sportive din republică.

     Competiţiile din cadrul Campionatului  se desfăşoară la 10 ramuri  de sport: atletism, baschet,
box, lupte  greco-romane, lupte libere, tenis de masă, haltere, volei, orientare sportivă, handbal la
care au fost admişi sportivi cu anul naşterii 1992 şi mai tineri.

În perioada raportată s-au desfăşurat 16 competiţii sportive, conform orarului aprobat, cu
participarea a circa 1500 elevi:

62 Organizarea ediţiilor
bienale ale:
– Jocurilor Sportive ale
Juniorilor (2009, 2011,
2013);
– Jocurilor Sportive ale
Tinerilor (2010, 2012)

Agenţia Sportului, Ministerul
Tineretului şi Sportului

     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.

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 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.

63 Organizarea Zilei
Internaţionale a
Studentului

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Culturii şi Turismului,
Ministerul Tineretului şi Sportului

Organizarea manifestărilor culturale de amploare cu participarea tineretului studios Indicatori
de monitorizare Au fost organizate 2 concerte în sala Teatrului Naţional de Operă şi Balet
(noiembrie 2009) şi pe scena instalată în Piaţa Marii Adunări Naţionale.

64 Organizarea Zilei
Tineretului

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Administraţiei Publice
Locale, Ministerul Culturii şi
Turismului, Ministerul Tineretului
şi Sportului

     Organizarea expoziţiilor de creaţie a  tinerilor plasticieni (Liceul „I. Vieru”, Colegiul  „A.
Plămădeală”, concerte, recitaluri desfăşurate în toate instituţiile de învăţămînt artistic Indicatori
de monitorizare În cadrul expoziţiilor au participat 112 elevi şi studenţi;
În cadrul concertelor au evoluat 17 tineri interpreţi de la liceele de specialitate şi studenţi de la
AMTAP

Ministerul Apărării, Militarii din unităţi au participat la dispute, concerte, competiţii sportive
Studenţii de la Institutul Militar al FA au participat manifestarea cultural-educativă ,,Balul
Bobocilor”, masa rotundă „Aspiraţiile şi idealurile de viaţă a tinerilor în societatea actuală”,
serată de odihnă pentru studenţii Institutului militar al FA şi studenţii din sectorul Centru.
     Ministerul Tineretului şi Sportului a demarat următoarele acţiuni:
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
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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.

65 Organizarea taberelor de
odihnă cu caracter
instructiv pentru tineri

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Tineretului şi Sportului

     Ministerul Apărării, Pentru tineretul premilitar s-au desfăşurat jocuri militari-sportive în
taberele de odihnă“Dumbrava” raionul Şoldăneşti şi Teleneşti, “Mioriţa ” r-ul Orhei,
„Romantica ” din s. Moscovei şi în s. Crăsnăşeni.

Ministerul Tineretului şi Sportului - în perioada 21-28 decembrie, 2009, si 28 decembrie- 6
ianuarie, 2010 a fost organizat sejurul turistic 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.

66 Organizarea Cupei
naţionale studenţeşti la
TVC

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Tineretului şi Sportului

     Concursurilor TVC International cu participarea  tinerilor şi studenţilor a fost desfasurat in
luna noiembrie, 2009.  Evenimentul a fost organizat în scopul promovării culturii publice şi a
principiilor de solidaritate. La eveniment au participat echipe universitare nationale si echipe din
Tirapsol, Ukraina, Rusia, Belorusia. Evenimentul s-a desfăşurat în parteneriat cu Uniunea
Naţională a Tineretului şi Studenţilor din Moldova în incinta Palatului Feroviarilor

67 Organizarea Balului
Absolvenţilor

Ministerul Educaţiei şi Tineretului În conformitate cu Decretul Preşedintelui Republicii Moldova, nr. 1722-IV din 23 iunie 2008 Cu
privire la acordarea medaliei „Pentru excelenţă” absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt
superior, în iulie 2009, Ministerul Educaţiei a organizat ediţia a 2-a a Festivităţii de decernare a
Medaliei „Pentru Excelenţă” pentru merite şi performanţe deosebite absolvenţilor instituţiilor
de învăţămînt superior.

68 Organizarea Festivalului
Voluntarilor

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Tineretului şi Sportului

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
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premii naţionale şi certificate de mulţumire celor mai activi voluntari din ţară.

5. CONSOLIDAREA CAPACITĂŢILOR INSTITUŢIONALE ÎN DOMENIUL TINERETULUI
5.1.  Perfecţionarea cadrului normativ în domeniul tineretului
69 Perfecţionarea legislaţiei

cu privire la tineret
Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Tineretului şi Sportului

Revizuirea 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. În acelaşi context a fost creat grupul
tehnic de lucru pentru formularea amendamentelor şi colectarea propunerilor de perfecţionare
parvenite de la societatea civilă. În perioada imediat următoare noul proiect de lege va fi supus
unor consultări regionale la care vor lua parte reprezentanţii autorităţilor publice locale şi a
societăţii civile. În urma definitivării proiectului de lege, vom demara procesul de avizare şi îl
vom înaita spre aprobare Guvernului.

Revizuirea cadrului legal şi normativ care reglementează activitatea centrelor de tineret
şi a consiliilor de tineret.
Au fost elaborate proiectele Regulamentelor –cadru a Centrelor de Resurse pentru Tineri şi
Consiliilor Locale de Tineret. Au fost organizate ateliere de lucru cu reprezentanţii centrelor de
resurse şi a consiliilor pentru tineri. La moment se colectează ultimele propuneri şi sugestii, după
care vor fi expediate Guvernului spre aprobare. În acest context mai comunicăm că, Ministerul
Tineretului şi Sportului prin intermediul diferitor acţiuni contribuie la facilitarea creării şi
consolidării parteneriatelor locale în scopul asigurării durabilităţii serviciilor adresate tinerilor.

70 Elaborarea proiectului
de Lege cu privire la
voluntariat

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Tineretului şi Sportului

     Proiect de lege elaborat, avizat şi aprobat de către Guvern. 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.

71 Elaborarea unui
mecanism de susţinere
şi finanţare a structurilor
de tineret

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Tineretului şi Sportului

In curs de elaborare, urmînd a fi aprobat în prima jumătate a anului 2010.

72 Asigurarea coordonării
activităţilor de tineret la
fiecare primărie

Ministerul Administraţiei Publice
Locale,

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Tineretului şi Sportului

Acţiune în desfăşurare.

73 Acordarea suportului
logistic şi administrativ
structurilor de tineret
pentru organizarea
activităţilor comunitare

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Administraţiei Publice
Locale, Ministerul Tineretului şi

Sportului

În contextul programului de granturi privind susţinerea iniţiativei locale şi a activitaţilor de
tineret, MTS va susţine logistic şi financiar acţiunile de consolidare a parteneriatelor locale şi de
asigurare a durabilităţii serviciilor adresate tinerilor.

5.2. Dezvoltarea capacităţilor instituţionale de implementare a politicii de tineret
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74 Formarea capacităţii

instituţiilor de tineret de
a derula eficient
planificarea,
comunicarea,
managementul,
monitorizarea şi
evaluarea politicii de
tineret

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Tineretului şi Sportului

75 Formarea continuă a
specialiştilor în
activitatea de tineret

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Tineretului şi Sportului

In cadrul Proiectul „Abilitarea socio-economică a tineretului” finantat de Banca Mondiala  a fost
organizat în perioada 6 – 10 iulie 2009 Stagiul de Formare de Formatori-  Formatori in
domeniul Gender .
Stagiul a durat 5 zile şi s-a desfăşurat în incinta Institutului Muncii. La TOT au participat 24
persoane: reprezentanţi ai ONG-lor de tineret, membri ai Consiliilor Locale ale Tinerilor,
lucrători de tineret, membri ai structurilor sindicale de tineret, profesori, reprezentanţi ai ONG-
lor cu profil de activitate în domeniul Gender.

La moment MTS de comun cu partenerii de dezvoltare elaboreaza  planul de instruiri in
domeniu. In perioada mai- august, 2010 se vor desfasura o serie de instruiri pentru tineri si
lucratori in domeniul tineret, pe subiecte: management de proiect, planificare strategica,
reactualizarea strategiilor locale si raionale.

76 Încheierea acordurilor şi
a memorandumurilor
internaţionale în
domeniul politicii de
tineret

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Tineretului şi Sportului

Au fost realizate:
Semnat acord în domeniul politicilor de tineret cu Ucraina, a fost initiată  procedura de asociere
la Acordul de colaborare privind Cardul European pentru tineret, a fost elaborat Protocolului de
colaborare in domeniul tineret si sport cu Romania.

77 Implementarea
prevederilor acordurilor
şi ale memorandu-
murilor din domeniul
politicii de tineret
semnate

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Tineretului şi Sportului

Acţiune în desfăşurare.

78 Promovarea
programelor
internaţionale şi a
schimbului de
experienţă dintre
organizaţiile de tineret
din ţară şi străinătate

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Tineretului şi Sportului

Sunt diseminate pe larg a oportunităţile privind participarea la programele internaţionale pe site-
ul ministerului (www.mts.gov.md) prin delegarea reprezentaţilor sectorului activ de tineret la
diverse acţiuni internaţionale.

79 Consolidarea
parteneriatelor cu
organizaţiile
internaţionale
(Consiliul Europei,
Comisia Europeană etc.)

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
Ministerul Tineretului şi Sportului

În octombrie, 2009 reprezentaţii MTS si sectorul asociativ de tineret a participat 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.

www.mts.gov.md

