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         RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE  

       al Ministerului Tineretului şi Sportului pentru anul 2014    

 

1. Sumar executiv        
       În  Planul anual de activitate al Ministerului Tineretului şi Sportului pentru anul 2014 au fost planificate spre realizare 13 obiective cu un 

număr total de 109 acțiuni.  

Reieșind din nivelul de realizare a acțiunilor planificate, realizate au fost  91, ceea ce constituie 83,5%; Realizate parţial – 17, ceea ce constituie 

15,5%;  Nerealizate – 1 acţiune, ceea ce constituie 0,9% din  numărul total al acțiunilor planificate.  

 

2. Implementarea Planului anual de acțiuni  

 

Obiectivul nr.1: Perfecţionarea cadrului juridic în domeniul tineretului şi sportului (PDS) 

 

Acțiuni 

 

Indicatori de 

produs/rezultat 

 

Termen    

     de 

realizare 

 

Responsabil 

 

 

 

Nivel de realizare/Descriere succintă 

realizat (2), realizat parţial (1), nerealizat (0) 

1. Proiecte de acte legislative 

1.1. Definitivarea proiectului de 

lege cu privire la tineret 

Proiect de lege cu privire 

la tineret înaintat spre 

aprobare 

Trim. IV Direcția tineret, 

Direcția juridică 

Realizat parţial 

Proiectul  legii cu privire la tineret a fost elaborat, defi 

nitivat, consultat și transmis spre avizare ministerelor 

și instituțiilor interesate. În avizele prezentate au 

parvenit un șir de recomandări și propuneri privind 

necesitatea revizuirii proiectului legii și completarea 

acestuia cu alte prevederi în conformitate cu legislația 



națională și internațională, ceea ce ar putea conduce la 

schimbarea conceptuală a proiectului de act normativ. 

Respectiv, proiectul actului normativ este supus unei 

proceduri de revizuire.   

1.2. Definitivarea proiectului de 

lege privind modificarea și 

completarea Legii nr.330-XIV 

din 25.03.1999 „Cu privire la 

cultura fizică și sport” 

Proiect de lege definitivat 

și înaintat spre aprobare 

Trim. III Direcția juridică, 

Direcția sport  

 

Realizat  

     Proiectul legii privind modificarea și completarea 

Legii nr.330-XIV din 25.03.1999 „Cu privire la 

cultura fizică și sport” a fost elaborat și prezentat 

Guvernului spre examinare și aprobare. 

1.3. Elaborarea proiectului de 

lege pentru completarea anexei 

2 la Legea nr. 142-XVI din 7 

iulie 2005 privind aprobarea 

Nomenclatorului specialităţilor 

pentru pregătirea cadrelor în 

instituţiile de învățământ 

superior la domeniul 7 

„Sănătate” (medicina sportivă) 

Proiect de  lege cu 

elaborat şi prezentat spre 

aprobare 

Trimest- 

rul  III 

Direcţia sport 

Direcția juridică, 

CSPLN 

Realizat  

    Proiectul legii pentru completarea anexei 2 la 

Legea nr.142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea 

Nomenclatorului specialităţilor pentru pregătirea 

cadrelor în instituţiile de învățământ superior la 

domeniul 7 „Sănătate” (medicina sportivă) a fost 

elaborat, avizat, definitivat şi prezentat Guvernului 

spre aprobare. 

1.4. Elaborarea proiectului de 

lege privind modificarea și 

completarea Legii nr.185 din 11 

iulie 2012 pentru prevenirea și 

combaterea dopajului în sport. 

Proiect de lege definitivat 

și înaintat spre aprobare 

Trim. II Direcția juridică Realizat 

Proiectul legii „Privind modificarea și completarea 

Legii nr.185 din 11 iulie 2012 pentru prevenirea și 

combaterea dopajului în sport” a fost elaborat, avizat  

şi prezentat Guvernului, spre aprobare. 

2. Proiecte de acte normative 

1.2.1. Definitivarea proiectului 

hotărîrii Guvernului privind 

aprobarea Regulamentului-

cadru al Centrului de tineret și a 

Standardelor de calitate pentru 

serviciile prestate de Centrele 

de tineret, precum și elaborarea 

unui document privind 

reglementarea modului de 

Proiectul hotărîrii 

Guvernului elaborat și 

prezentat spre aprobare 

Trim. IV Direcția tineret, 

 

Direcția juridică 

Realizat parţial   
    A fost demarat procesul de elaborare a docu -

mentelor privind Standardele de calitate a Centrelor 

de tineret (prestatorilor de servicii prietenoase 

tinerilor) în comun cu Rețeaua Prestatorilor de 

Servicii Prietenoase Tinerilor.       

      La această etapă s-a realizat tipul de acte necesare 

acreditării serviciilor și Centrelor de tineret și 

elaborate primele proiecte  de documente.  



finanțare a Centrelor de Resurse 

pentru Tineret 

      Documentele respective urmează, în comun cu 

Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA)  

Moldova să fie consultate cu un expert internațional și 

propuse ministerului spre aprobare. Forma juridică de 

aprobare va fi decisă ulterior. 

1.2.2. Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului privind 

aprobarea Regulamentului de 

funcționare a Comisiei de 

certificare și a modelului 

Certificatului de instituție gazdă 

a activității de voluntariat 

Proiectul hotărîrii 

Guvernului elaborat și 

înaintat spre aprobare 

Trim. II Direcția tineret, 

 

Direcția juridică 

Realizat 

     Regulamentul „Privind organizarea și funcționarea 

Comisiei de Certificare și a modelului Certificatului 

de instituție gazdă a activității de voluntariat” a fost 

elaborat și aprobat prin Ordinul ministrului nr.T/525 

/A din 15.07.2014 și publicat în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova nr.238-246 din 15.08.2014. 

1.2.3. Definitivarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire 

la aprobarea concepției sistemu- 

lui informațional automatizat 

Registrul Sportiv 

Proiectul hotărîrii 

Guvernului elaborat și 

înaintat spre aprobare 

Trim. IV Direcția juridică 

 
Realizat parțial 

  Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aproba- 

rea Concepției creării Sistemului Informațional ,, Re- 

gistrul Sportiv” a fost elaborat, consultat, avizat şi la 

etapa următoare urmează a fi definitivat şi prezentat 

Guvernului spre aprobare.    

1.2.4. Definitivarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire 

la regulamentul de organizare și 

funcționare a Agenției Naționa- 

le AntiDoping, componenţei no 

- minale a Consiliului administ- 

rativ şi efectivului-limită al 

acestuia. 

Proiectul hotărîrii 

Guvernului definitivat și 

înaintat spre aprobare 

Trim. IV Direcția juridică  

 

Direcţia 

financiară 

Realizat 

 

A fost adoptată Hotărîrea Guvernului nr.80 din 

05.02.2014 ,,Cu privire la numirea în funcţia de 

director general al Agenţiei Naţionale Antidoping”. 

 

 1.2.5. Elaborarea proiectului   

Hotărîrii Guvernului privind co- 

mpletarea și modificarea Hotă -

rîrii Guvernului nr.1322 din 

29.11.2007 „pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la 

modul de stabilire şi de plată a 

Proiectul hotărîrii 

Guvernului elaborat și 

înaintat spre aprobare 

Trim. II Direcția Sport 

 

 

Realizat 

A fost adoptată Hotărîrea Guvernului nr.917 din 

07.11.2014 ,,Pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei 

viagere sportivilor de performanţă” și publicată  la  

data de 28.11.2014 în Monitorul Oficial Nr. 352-357, 

art. Nr:1037. 



indemnizaţiilor viagere sportivi- 

lor de performanţă”. 

    

1.2.6. Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului privind  

modificarea şi completarea  

Hotărîrii Guvernului nr.1552 

din 04.12.2002 „pentru 

aprobarea Normelor financiare 

pentru activitatea sportivă” 

Proiectul hotărîrii 

Guvernului elaborat și 

înaintat spre aprobare 

Trim. IV Direcția sport,  

Direcția juridică 

Realizat 

 

   A fost adoptată Hotărîrea Guvernului nr.237 din 

31.03.2014 ,,Cu privire la modificarea şi completarea  

Normelor financiare pentru activitatea sportivă” și 

publicată  la  data de 04.04.2014 în Monitorul Oficial 

Nr. 80-85,  art. Nr:260.     

1.2.7.  Elaborarea Clasificaţiei 

Sportive Unice a Republicii 

Moldova (anii 2014-2017)  

Proiectul hotărîrii 

Guvernului elaborat și 

înaintat spre aprobare 

 

 

Trim. IV Direcția sport, 

Direcția juridică 

Realizat 

   Clasificația Sportivă Unică a Republicii Moldova 

pentru anii 2014-2017 a fost elaborată și aprobată prin 

Hotărîrea Colegiului Ministerului Tineretului și 

Sportului nr.1.2 din 14.05.2014. 

1.2.8.  Elaborarea Programului 

de pregătire şi participare a spor 

tivilor din Republica Moldova 

la evenimentele sportive de an- 

vergură (campionatele europe- 

ne, mondiale şi Universiada 

Mondială) pentru perioada 

2014-2016 

Proiectul documentului 

elaborat şi aprobat 

Trim. I Direcția sport 

  

 

Realizat 

    Calendarul acțiunilor sportive naționale și 

internaționale pentru anul 2014 a fost elaborat și 

aprobat prin Ordinul ministrului nr.B/32 din 

27.01.2014 în baza căruia a fost elaborat Programul 

de pregătire şi participare a sportivilor din Republica 

Moldova la evenimentele sportive de anvergură. 

1.2.9. Elaborarea Codului etic al 

voluntarului 

Proiectul documentului 

elaborat şi aprobat 

Trim. II Direcția tineret Realizat parțial 

    Proiectul Codului etic al voluntarului a fost 

elaborat. Ultima variantă a documentului se află în 

proces de discuții cu Coaliția voluntariat. 

Proiectul Codului etic al voluntarului urmează să fie 

definitivat și aprobat. 



1.2.10. Elaborarea și promova- 

rea Ghidului autoguvernanțelor 

studențești 

Document elaborat și 

promovat în cel puțin 10 

instituții superioare de 

învățămînt 

Trim. II Direcția tineret Realizat parțial 

     A fost elaborat, în colaborare cu Alianța Studenți- 
lor din Moldova conceptul unui Ghid al autoguvernan 

telor studențești, ce conține practici de buna guverna- 

re, cît și aspecte de management pentru funcționarea 

eficienta a  acestor structuri. 

    Proiectul Conceptului este definitivat și ajustat la 

prevederile Codului Educației.  

     Documentul nominalizat urmează a fi editat și 

multiplicat. 

 

1.2.11. Elaborarea criteriilor de 

finanţare a ramurilor sportive pe 

anii 2014-2016 

 

Proiectul documentului 

elaborat şi aprobat 

Trim. I Direcţia sport  Realizat 

  Proiectul documentului privind criteriile de finanțare 

a ramurilor sportive pe anii 2014-2016 a fost elaborat 

și aprobat prin Ordinul ministrului nr.B/444/A din 

26.07.2013. 

 

1.2.12. Elaborarea Programului 

de prevenire a scurgerii de infor 

-maţii atribuite la secret de stat 

 

Proiectul Programului 

elaborat şi aprobat 

Trim. IV Serviciul Resurse 

Umane 
Realizat 

    Programul de prevenire a scurgerii de informații 
atribuite la secret de stat a fost elaborat, avizat și 

aprobat prin nr.01-04/c din 08 decembrie 2014. 

 

1.2.13. Definitivarea proiectului 

hotărîrii Guvernului privind mo  

dificarea şi completarea  Hotărî- 

rii Guvernului nr.766 din 26.11. 

09  ”Cu privire la aprobarea Re- 

gulamentului privind organiza- 

rea și funcționarea Ministerului 

Tineretului și Sportului, structu-  

rii și efectivului-limită ale 

aparatului central al acestuia” 

Proiectul hotărîrii 

Guvernului definitivat și 

înaintat spre aprobare 

 

 

Trim. I Direcția juridică Realizat 

 

   A fost adoptată Hotărîrea Guvernului nr.206 din 

24.03.14 ,,Cu privire la unele instituţii subordona -

te Ministerului Tineretului şi Sportului” și publicată  

la  data de  28.03.2014 în Monitorul Oficial Nr. 72-

77, art. Nr:229. 

 



 

Obiectivul nr.2:  Elaborarea documentelor de politici în domeniul tineretului şi sportului (PDS) 

 

2.1. Actualizarea şi elaborarea 

Strategiei sectoriale de 

cheltuieli pe sectorul tineret și 

sport pentru anii 2015-2017 

Proiectul Strategiei 

elaborat şi prezentat spre 

aprobare 

Trim. II Grupul de lucru, 

Direcţia 

financiară, 

Direcţia analiză, 

monitorizare şi 

evaluare a 

politicilor 

Realizat 

Strategia sectorială de cheltuieli pe sectorul tineret și 

sport pentru anii 2015-2017 a fost elaborată, 

consultată, coordonată cu Cancelaria de Stat și 

prezentată Ministerului Finanțelor în termenii stabiliți. 
 

2.2. Elaborarea proiectului 

Strategiei naționale pentru 

tineret pe anii 2014-2020 

Proiectul Strategie 

elaborat și înaintat spre 

aprobare 

Trim. II Direcția tineret, 

Direcția analiză, 

monitorizare și 

evaluare a 

politicilor, 

Direcția juridică 

Realizat 

    Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de 

Tineret 2020 și a planului de acțiuni privind 

implementarea acesteia a fost aprobată prin Hotărîrea 

Guvernului  nr.1006 din 10.12.2014 și publicată la data de 

31.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 400-403,  art Nr: 

1109.  

2.3. Elaborarea proiectului 

Strategiei de dezvoltare a 

culturii fizice și sportului în 

Republica Moldova 

Proiectul strategiei 

elaborat și înaintat spre 

aprobare 

Trim. IV Grupul de lucru  

Direcția sport, 

Direcția analiză, 

monitorizare și 

evaluare a 

politicilor, 

Direcția juridică 

Realizat parțial 

 Proiectul Strategiei de dezvoltare a culturii fizice şi 

sportului în Republica Moldova (2015-2020) se află în 

proces de definitivare. Proiectul Strategiei a fost  

plasat spre consultare publică pe site-ul Ministerului. 

    Proiectul Strategiei nominalizate urmează a fi 

avizat și înaintat spre aprobare, în modul stabilit. 

2.4. Elaborarea proiectului 

Strategiei de dezvoltare a 

șahului în Republica Moldova 

Proiectul strategiei 

elaborat și înaintat spre 

aprobare 

Trim. IV Direcția sport, 

Direcția analiză, 

monitorizare și 

evaluare a 

politicilor, 

Direcția juridică 

 

Realizat parțial 

 În temeiul Legii nr.330 din 25.03.1999 ,,Cu privire la 

cultura fizică și sport”, art.21 (5¹) Grupul de lucru a 

decis, ca elaborarea Strategiei de dezvoltare a ramurii 

de sport respective (șah) să fie efectuată de către 

Federația de șah, conform atribuțiilor acesteia. 



2.5. Elaborarea proiectului  

Strategiei de Descentralizare în 

Sectorul Tineret şi Sport 

Proiectul strategiei 

elaborat 

Trim. II Direcția analiză, 

monitorizare și 

evaluare a 

politicilor, 

Direcția sport, 

Direcția tineret 

Realizat 

 

Proiectului  Strategiei de Descentralizare în Sectorul 

Tineret şi Sport a fost elaborat, consultat public și 

coordonat cu Direcția politici de descentralizare a 

Cancelaria de Stat. 

2.6. Elaborarea proiectului 

Programului naţional de 

propagare a modului de viaţă 

sănătos 

Proiectul Programului 

elaborat şi prezentat spre 

aprobare 

Trim. IV Direcția sport, 

Direcția analiză, 

monitorizare și 

evaluare a 

politicilor, 

Direcția juridică 

Realizată  parţial 

 

     A fost elaborat proiectul Planului de implementare 

a Programului de propagare a modului de viaţă 

sănătos și plasat pe pagina web oficială a 

Ministerului, spre consultare publică.  

La etapa următoare proiectul dat urmează a fi 

definitivat și prezentat spre aprobare.   

Obiectivul nr.3: Consolidarea capacitaților umane în domeniul tineretului  (PDS) 

(Programul de activitate al Guvernului “Integrare Europeană, Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2013-2014) 

3.1. Instruirea continuă a 

personalului centrelor de 

resurse pentru tineret, a 

specialiștilor de tineret din 

cadrul APL precum și a 

reprezentanților sectorului 

asociativ de tineret 

50 specialiști și lucrători 

de tineret antrenați în 

instruire și formare 

continuă 

2 sesiuni/conferinţe 

organizate 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcția tineret Realizat   

  Pe parcursul anului 2014 au fost desfășurate diverse 

activități de instruire a specialiștilor de tineret din 

cadrul APL: 

- În februarie 2014, în orașul Soroca  Ministerul a 

desfășurat Conferința națională a specialiștilor de 

tineret cu genericul „Participarea tinerilor la viața 

locală și regională”; 

- La data de 20 martie 2014, Ministerul Tineretului și 

Sportului în colaborare cu Centrul Republican pentru 

Copii și Tineret ARTICO a organizat Atelierul de 

formare „Organizarea activității Consiliilor 

raionale/municipale ale tinerilor”,  în cadrul căruia au 

participat 60 de persoane; 

- La data de 16 aprilie 2014, în cadrul Centrului 

ARTICO, s-a desfășurat Atelierul de formare 

„Realizarea procesului de identificare a nevoilor 



tinerilor la nivel raional”; 

-   La data  de 29 aprilie 2014, la Centrul NATO, s-a 

desfășurat web seminarul „ Dezvoltarea politicilor de 

tineret bazate pe dovezi”; 

-   La data de 15 mai 2014, Ministerul Tineretului și 

Sportului cu suportul Facultății de Sociologie și 

Asistență Socială a Universității de Stat din Moldova 

a organizat și desfășurat atelierul de formare întitulat 

„Managementul procesului de identificare a nevoilor 

și dificultăților cu care se confruntă tinerii, cu 

participarea a 60 de persoane; 

- În perioada 12 – 13 iunie 2014, la Chişinău, s-au 

desfășurat lucrările Conferinţei naţionale cu genericul 

„Dezvoltarea cooperării intersectoriale în domeniul 

politicilor de tineret” organizată de către Ministerul 

Tineretului şi Sportului cu sprijinul Comisiei 

Europene în cadrul  Programului Parteneriatului Estic 

pentru dezvoltarea domeniului de tineret. Conferinţa a 

reunit circa 50 de reprezentanţi ai autorităţilor publice 

centrale şi locale, ONG-uri, centre de resurse pentru 

tineri, precum şi experţi din cadrul Programului 

nominalizat; 

 - În septembrie 2014, a fost susținut proiectul de 

instruire pentru tinerii din stînga Nistrului privind 

inițierea si menținerea Cluburilor de tineret inițiat de 

Asociația Obștească Centrul ProComunitate și 

Parteneriatul European pentru Democrație; 

-  În perioada  august-noiembrie 2014 au fost realizate 

modulele din cadrul proiectului Academiei Lucrătoru- 

lui de Tineret, de care au beneficiat 20 lucrători de 

tineret; 

- A fost desfășurată Școala de Vară „Abilitarea tineri- 

lor consilieri”, la 14-19 iulie și 22-27 iulie, cu partici 



parea a 30 de specialiști de tineret din  APL nivel II; 

        Cu suportul Programului Unității Regionale de 

Tineret a Parteneriatului Estic (EPYRU) au fost 

realizate următoarele activităţi: 

-  Conferința națională „Dezvoltarea cooperării 

intersectoriale in domeniul politicilor de tineret”, 

12-13 iunie, la care au participat 48 de persoane 

reprezentaţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, 

ONG-uri, centre de resurse pentru tineri; 

-  Conferinţa naţională „Dezvoltarea capacităţilor 

instituţionale ale Administraţiei Publice Locale 

privind structurile reprezentative de participare ale 

tinerilor la elaborarea şi implementarea politicilor 

de tineret”, 25 septembrie 2014, 48 de persoane 

reprezentaţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, 

ONG-uri, centre de resurse pentru tineri; 

- În colaborare cu Asociația Obștească „Tinerii pentru 

dreptul la viața” și Foundation for Education and 

Development of Civil Society (FRESCO) Polonia a 

fost realizata o instruire a Coordonatorilor de 

Voluntari din ONG si Instituțiilor publice din 

Republica Moldova, 30 iunie - 4 iulie, au beneficiat 

15 coordonatori de voluntari. 

3.2. Susţinerea activităţilor de 

consolidarea rețelei centrelor de 

resurse pentru tineret 

15 centre de resurse 

pentru tineret activ 

implicate; 

3 acțiuni susţinute 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcția tineret  Realizat 

   În cadrul conferinței naționale „Dezvoltarea coope- 

rării intersectoriale în domeniul politicilor de tineret”, 

organizată de către Ministerul Tineretului şi Sportului 

cu sprijinul Comisiei Europene în cadrul  Programului 

Parteneriatului Estic pentru dezvoltarea domeniului 

de tineret, la data de 12 - 13 iunie 2014 au fost întru- 

niți membrii rețelei Centrelor de resurse pentru tineret. 

     Scopul evenimentului vizează elaborarea recoman- 

dărilor pentru dezvoltarea unui parteneriat durabil şi 



eficient în domeniul tineretului, în vederea soluţionă- 

rii, într-un mod coordonat, a problemelor tinerilor. 

    Conferinţa a reunit în discuții și reprezentanţi ai 

autorităţilor publice centrale şi locale, ONG-uri, 

centre de resurse pentru tineri, precum şi experţi din 

cadrul Programului Parteneriatului Estic. 

      Pe parcursul anului 2014 în cadrul rețelei 

prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor au fost 

desfășurate mai multe activități în parteneriat cu 

Centrul de Resurse pentru tineret DACIA, și anume:   

- În noiembrie (4, 5, 28)  - au avut loc 3 ședințe ale 

rețelei naționale a prestatorilor de servicii prietenoase 

tinerilor;  

- În luna august (12–16) s-a desfășurat Școala de vară 

”Servicii prietenoase tinerilor”; 

- În luna noiembrie (20 – 21, 24 - 25 și 26 –27)  s-au 

desfășurat 3 ședințe ale grupurilor de lucru a rețelei 

naționale a prestatorilor de servicii prietenoase 

tinerilor;  

- În decembrie (17–18) s-a desfășurat Forumul Națio- 

nal al Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor. 

 

3.3. Dezvoltarea structurilor 

reprezentative de tineret la nivel 

local pentru tineret prin 

susținerea creării consiliilor 

raionale de tineret      

Program elaborat 

Crearea consiliilor 

raionale de tineret în cel 

puțin 70% din raioane 

 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcția tineret Realizat 

A fost lansat Programul de Asistență pentru Partici- 

parea si Informarea tinerilor la nivel local. În cadrul 

programului a fost acordată asistență și expertiză 

autorităţilor publice locale de nivelul II pentru crearea 

Consiliilor Raionale ale Tinerilor. Astfel a fost elabo- 

rat proiectul Regulamentului-cadru al Consiliilor raio- 

nale/municipale ale Tinerilor, proiectul Regulamentu- 

lui Cadru al Secretariatelor raionale pentru Participa -

rea si Informarea tinerilor, proiectul Acordului-cadru 

de colaborare între Autoritățile Publice Locale și Con- 



siliile Raionale/municipale ale Tinerilor. Totodată, au 

fost realizate o serie de evenimente care au avut drept 

scop dezvoltarea capacitaților instituționale ale APL 

de nivelul II pentru cooperarea cu structurile repre- 

zentative ale tinerilor, cum ar fi:  

- La data de 12-13 februarie, în orașul Soroca, a fost 

desfașurată Conferința Națională “Participarea 

tinerilor la Viața Locală si Regională”, la care au 

participat specialişti de Tineret din Administrația 

Publica Locala de Nivel II din 25 UTA; 

- A fost desfășurată, în perioada 14- 9 iulie 2014, 22- 

27 iulie 2014 Școala de Vară „Abilitarea tinerilor 

consilieri”, la care au participat reprezentanții 
Consiliilor Raionale/Municipale ale Tinerilor, 

Secretariatelor raionale pentru participarea și 

informarea tinerilor precum și specialiști de tineret 

din cadrul APL nivel II, din 20 UTA; 

- A fost organizat și desfășurat la data de 20 martie 

2014 în Chișinău, Atelierul de formare „Organizarea 

activității Consiliilor Raionale/Municipale ale Tineri 

lor”, la care au participat tinerii din structurile repre- 

zentative ale tinerilor precum și specialiștii din 

cadrul APL de nivelul II din 22 UTA; 

- A fost organizat Atelierul de Formare „Realizarea 

procesului de identificare a nevoilor tinerilor la 

nivel raional”, desfășurat la 16 aprilie 2014, 15 mai 

2014, în municipiul Chișinău, la care au participat 

reprezentanții Consiliilor Raionale/Municipale ale 

Tinerilor, Secretariatelor raionale pentru participa- 

rea și informarea tinerilor precum și specialiștii de 

tineret din cadrul APL nivel II din 17 UTA. 

- În colaborare cu Facultatea de Sociologie si Asisten- 

ţă Socială, USM a fost acordată asistență pentru 12 



raioane în realizarea unui sondaj sociologic cantitativ 

privind problemele şi dificultăţile cu care se confruntă 

tinerii la nivel local. 

 Obiectivul nr.4: Stimularea inițiativelor și dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rîndul tinerilor precum și facilitarea angajării lor în 

cîmpul muncii (Programul de activitate al Guvernului “Integrare Europeană, Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2013-2014) 

4.1. Organizarea de conferinţe, 

instruiri, şcoli de vară pentru 

tineri în scopul dezvoltării 

abilităților și cunoștințelor 

antreprenoriale 

 3 evenimente susținute 

cu implicarea a circa 100 

de tineri  

Pe 

parcursul 

anului 

Direcția tineret     Realizat 

Pe parcursul anului 2014, în cadrul Programului de 

Granturi 2014 Ministerul Tineretului și Sportului a 

susținut 2 proiecte care au scopul de a dezvolta 

tinerilor abilități și cunoștințe antreprenoriale:  

    1. Concursul Național de Business Planuri pentru 

Tineri 2014, ediția a X-a, organizat de către Asociația 

Națională a Tinerilor Manageri din Moldova, în 

cadrul Programului de Granturi 2014, a înregistrat 

circa 1400 de tineri participanți cu idei de afaceri; 

    2. În cadrul proiectului ”Campania de promovare a 

Carierei IT în rîndul tinerilor”, -  în luna decembrie, a 

avut loc programul ”ICT Junior Initiative”, în cadrul 

căruia s-a urmărit crearea unei platforme de 

comunicare, transfer de experiență și colaborare între 

actualii și viitorii lideri IT.  

  Discuțiile au vizat o serie de subiecte actuale precum 

antreprenoriatul IT, managementul proiectelor, princi- 

piile și premisele, ce stau la baza unor afaceri de 

succes. 

4.2. Continuarea implementării 

programului ,,Fondul comun 3 

pentru Organizațiile Societății 
Civile din Republica Moldova” 

2 granturi oferite 

 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcția tineret     Realizat 

Pe parcursul anului 2014, în cadrul Programului 

nominalizat sunt susţinute financiar 2 proiecte: 

1. Proiectul „Porta vocea Europei”, inițiat de       

AO„ Implică-te”, orașul Rezina. 

2. Proiectul "Tinerii promovează jurnalismul 

comunitar", inițiat de AO „URMA ta”. 



4.3. Susținerea și dezvoltarea 

Proiectului ,,Fondul pentru 

Tineri” 

Numărul de acțiuni 

susținute în comun cu 

Fundația Est Europeană 

din Moldova; 

Numărul de tineri care 

administrează granturi 

mici/fonduri la nivel 

local; 

Trim. I-

IV 

Direcția tineret    Realizat 

   Fundația Est Europeană Moldova (FEE) în coopera- 

re cu Ministerul Tineretului și Sportului, cu suportul 

financiar al Guvernul Suediei prin intermediul Agen -

ţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Interna- 

ţională (Sida) și al Ministerului Afacerilor Externe al 

Danemarcei/DANIDA, realizează Programul „Fondul 

pentru Tineri” în perioada 2013 - 2016. 

   Pe parcursul anului 2014 Fondul pentru Tineri a fost 

extins încă pentru 4 localități noi – Cahul (organizația 

beneficiară - Asociația Obștească  ”Perspectiva”), 

Florești (organizația beneficiară – Asociația 

Obștească ”Certitudine”), Ștefan Vodă (organizația 

beneficiară - Asociaţia de Dezvoltare Durabilă 

"Generaţia Pro") și Orhei (Asociația Obștească 

„Agenţia de Dezvoltare Rurală – CENTRU”).         

    Totodată, pentru localitatea Ialoveni proiectul a fost 

extins şi pentru următoarea perioadă de timp, organi- 

zația beneficiară fiind Asociația Obștească ”Eco - 

Răzeni”.   

     De asemenea, acest proiect se implementează cu 

succes în alte 3 localități: Varnița, Soroca și Bălți.  

4.4. Organizarea Tîrgului 

locurilor de muncă pentru 

tineret 

Minim 2000 vizitatori ai 

tîrgului precum și minim 

100 tineri angajați în 

rezultatul participării la 

tîrgul locurilor de muncă 

 

Trim. II Direcția tineret     Realizat 

Anul curent Tîrgul locurilor de muncă pentru tineret 

s-a desfășurat în cadrul Forului meseriilor/pro- 

fesiilor, a găzduit 60 de agenți economici, care au pus 

la dispoziția solicitanților 2 000 de locuri de muncă 

vacante din diverse domenii de activitate. Circa 3000 

de tineri au vizitat evenimentul, iar aproximativ 800 

de persoane au fost selectate pentru un eventual 

interviu de angajare. 

   În perioada 28 - 29 iunie, în parteneriat cu Asociația 

Obștească  ”Tinerii în devenire” a fost organizat 



”Tîrgul de cariere pentru tineri”, în municipiul Bălți.  
 

4.5. Organizarea unor seminare 

de instruire și formare a 

abilităților necesare angajării 

tinerilor în cîmpul muncii  

Minim 200 tineri 

beneficiari ai 

trainingurilor 

Trim. I-

IV 

Direcția tineret   Realizat 

A fost implementat proiectul din cadrul Programului 

de granturi 2014 ,,Eforturi comune pentru incluziunea 

tinerilor pe piața muncii”, care a contribuit la sporirea 

oportunităţilor de angajare în cîmpul muncii a tineri -

lor din Republica Moldova. În cadrul proiectului a 

fost desfășurat un program de formare de formatori 

pentru 20 de lucrători de tineret din Moldova care 

apoi au organizat cîte o sesiune de informare de două 

zile cu grupuri de tineri a cîte 20 participanți. Astfel, 

au fost instruiți 160 de tineri, absolvenți, studenți, 
șomeri, pentru a fi capabili să-si găsească un loc de 

muncă durabil, să-și negocieze contractul de muncă și 

fișa de post, să propună angajatorului competențe-

cheie personale, care ar spori șansele de angajare ale 

tinerilor pe termen lung. 

    În cadrul Tîrgului locurilor de muncă pentru tineret, 

Inspectoratul de Stat al Muncii a informat tinerii cu 

privire la legislaţia din domeniul muncii, iar  Organi- 

zaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor 

Mici şi Mijlocii a prezentat proiecte de iniţiere şi 

dezvoltare a afacerilor, de care tinerii pot beneficia.  

 

Obiectivul nr.5: Sporirea gradului de participare la nivel local și regional a organizațiilor de tineret, grupurilor de inițiativă precum și a 

lucrătorilor de tineret la realizarea politicilor  de tineret sectoriale  (voluntariat, educație, mass-media, protecție socială, economie, cultură, 

sănătate etc.) (Programul de activitate al Guvernului “Integrare Europeană, Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2013-2014) 

5.1.  Organizarea și desfășura- 

rea Programului de Granturi, 

dedicat dezvoltării sectorului 

neguvernametal de tineret, prin 

selectarea și aprobarea spre 

15 proiecte finanțate; 

Numărul de acțiuni 

organizate; 

Numărul materialelor 

de presă difuzate; 

Trim. I-IV Direcția tineret      Realizat parțial 

 În cadrul concursului pentru finanțarea programelor 

și/sau proiectelor pentru tineret au fost înregistrate 56 

de dosare ale organizaţiilor neguvernamentale de tine- 

ret, dintre care au fost selectate 21 de proiecte. Priori- 



finanțare a propunerilor de 

proiecte parvenite din partea 

ONG-urilor de tineret  

15 rapoarte 

recepționate; 1 raport 

general elaborat  

tate s-a acordat proiectelor ce au avut ca obiectiv pro- 

movarea participării tinerilor la viaţa societăţii prin 

participare economică, participare civică, participare 

culturală, participare la educaţie, reducere a factorilor 

de risc care conduc la marginalizarea şi excluderea 

socială a tinerilor.  

    În cadrul proiectelor au fost organizate peste 150 de 

activități. Proiectele se află la etapa finală de 

implementare. Din motivul că o mare parte din 

proiecte au planificat activități pînă la sfîrșitul lunii 

decembrie 2014 și ianuarie 2015, raportul final 

urmează a fi definitivat după încheiere acestora.   

5.2. Susținerea presei de tineret 

(ziare și posturi de radio școlare 

și studențești) și stimularea 

lansării rubricilor și emisiunilor 

dedicate tinerilor în mass-media 

națională și locală 

Susţinerea a 3 mijloa- 

ce de informare pentru 

tineri 

Trim. I-IV Direcția tineret Realizat 

 În cadrul Programului de Granturi2014 și a Fondului 

comun au fost susținute 3 proiecte, care au scopul de a 

promova și dezvolta presa de tineret. 

  1. În cadrul proiectului ”Înfiinţarea unei reţele de 

centre multifuncţionale specializate pentru tineret 

(CT) în raioanele Anenii Noi, Ialoveni şi Ştefan Vodă 

(Republica Moldova) şi Reni (Ucraina)”, tinerii au 

realizat emisiuni culturale pentru tinerii români din 

regiune și au publicat revistele de cultură şi tineret 

"Adevărul de Orhei" şi „Autentic”; 

   2. Proiectul ,,Implicarea tinerilor în promovarea 

jurnalismului comunitar în Moldova” a promovat 

jurnalismul comunitar în rîndul tinerilor și au fost 

create parteneriate cu rețele de tineri jurnaliști din 

România pentru a face schimb de bune practici; 

   3. La Rezina a fost lansat postul de radio local ”Ra- 

dio Rezina” prin intermediul proiectului ”Portavocea 

Europei”. Un grup de tineri din raioanele Rezina, 

Orhei, Șoldănești au fost instruiți în dezvoltarea proie- 



ctelor de jurnalism și au fost conectați la dialogului 

între tineri din țările implicate în proiect pe subiecte 

sociale care îi privesc direct, prin intermediul ciclului 

de emisiuni “Radio Bridge: Moldova – România – 

Danemarca”. 

5.3. Organizarea și susținerea 

acţiunilor pentru tineret în 

cadrul proiectului Capitala 

Tineretului și selectarea UTA 

ce va continua realizarea 

proiectului în 2015 

10 acțiuni susţinute 

Concurs lansat și 

localitate selectată 

pentru anul 2015  

Trim. I-IV Direcția tineret Realizat 

   Conform  planului de acțiuni al proiectului, pe par- 

cursul  anului au fost realizate peste 60 de activități, 
din 60 planificate. Ministerul Tineretului şi Sportului 

a susținut, în calitate de partener, majoritatea acestora.  

   În septembrie 2014 a fost anunțat concursul pentru 

Capitala Tineretului 2015. Urmare a evaluării dosare- 

lor comisia de concurs a desemnat, pentru anul 2015 

în calitate de Capitală a Tineretului, orașul Sîngerei. 

 

5.4. Acordarea premiilor pentru 

cele mai reuşite acţiuni de 

tineret în domeniul cultural, 

voluntariat, activism civic şi 

inovaţie 

10 acţiuni realizate şi 

20 de premii acordate  

Trim. I-IV Direcția tineret   Realizat 

Pe parcursul anului, Ministerul a inițiat și a susținut 

mai mult concursuri destinate tinerilor, pe diferite 

tematici:  

1. Concursul național de eseu la tema „Uniunea 

Europeană – un proiect de viitor pentru tinerii din 

Republica Moldova” – 3 premii; 

2. Salonul Internațional de Carte pentru Copii și 

Tineret, ediția a XVIII-a – 2 premii; 

3. ,,Gala Premiilor UNITEM” – un premiu pentru Cel 

mai bun spectacol pentru tineret; 

4. Concursul de Artă Plastică Contemporană „ NOI: 

Tineretul creator”- 1 premiu; 

5. Concursul Republican „Cel mai bun elev inovator” 

– 1 premiu; 

6. „Gala Premiilor Uniunii Scriitorilor din Moldova” 

– 2 premii. 

7. În cadrul Salonului Internațional de carte au fost 



oferite 5 premii a cîte 1000 de lei pentru tinerii autori;  

8. 2 (doi) tineri designeri au primit premii a cîte 

5000 de lei la concursul ”Mîndria”, desfășurat în 

cadrul festivalului ”Ia Mania”;  

9. Concursul Internațional ”Mărul de Aur” -  

Ministerul a oferit cinci premii a cîte 1000 de lei;  

10. În parteneriat cu Comitetul național pentru 

combaterea traficului de ființe umane au fost 

premiați învingătorii concursului național de 

fotografie ”Tinerii împotriva traficului de ființe 

umane în/prin obiectiv”;  

11. Concursul național de muzică ușoară ”Steaua 

Chișinăului - Steaua Moldovei 2014” – 2 premii a 

cîte 5000 de lei;  

12. În cadrul Galei premiilor pentru tineret au fost 

oferite 6 premii a cîte 12 000 de lei, pentru 

categoriile: Literatură și artă, știință și tehnică și 

activism civic. Alte 4 premii au fost acordate pentru 

contribuție la consolidarea sectorului de tineret – 

Centrul de tineret 2014, Consiliul local al tinerilor 

2014, Specialistul de tineret din APL de nivel I și 

APL de nivel II; Au fost oferite și mențiuni pentru 

un specialist de tineret și 2 centre de tineret în sumă 

de cîte 6000 de lei. 

          13. La ediția a XII-a a Festivalului Voluntarilor 

au fost oferite 10 premii în sumă de 32 800 de lei la 

următoarele categorii: 

- cea mai activă Organizaţie/Asociaţie Obştească, care 

promovează voluntariatul în RM; 

-  cel mai activ Coordonator de voluntari; 

-  cel mai activ Voluntar; 

-  cel mai activ jurnalist care a promovat voluntariatul 

pe parcursul anului 2014; 



- cel mai bun eseu la tema voluntariatului “Rolul 

voluntariatului în contextul integrării europene a 

Republicii Moldova”; 

- voluntariatul promovat prin intermediul multimedia, 

secțiune foto și video; 

- cel mai activ grup de inițiativă care a promovat 

voluntariatul pe parcursul anului 2014; 

- cel mai bun proiect/ activitate/ acţiune de voluntariat 

realizată în 2014; 

-  voluntariat corporativ; 

-   persoanele publice care fac voluntariat, secțiunea 

pentru vedete, interpreți, politicieni.  

5.5. Organizarea acțiunilor de 

susținere și promovare a 

voluntariatului  

5 acțiuni realizate 

Cel puţin 150 

voluntari implicați 

Trim. I-IV Direcția tineret    Realizat 

1. În perioada martie–aprilie 2014, în orașul Soroca și 

mun. Bălți în cadrul trainingului „Școala anticorupție” 

desfășurat în colaborare cu Centrul Național Antico -

rupție, tinerii au fost informați despre conceptul co-  

rupţiei, precum şi rolul tinerilor implicaţi în acţiuni de 

voluntariat în prevenirea comportamentului corupţi -

onal din societate. 

  2.  În cadrul proiectului „Promovarea voluntariatului 

prin extinderea activităților de voluntariat în rîndul 

tinerilor” implementat de AO "Tinerii pentru dreptul 

la viață” (TDV) au fost desfășurate 2 campanii națio- 

nale cu implicarea voluntarilor, Săptămîna Națională 

a Sănătății și Săptămîna Națională  a Voluntariatului. 

În cadrul acestora au fost implicați peste 150 de vo- 

luntari și coordonatori de voluntari din toate raioanele 

care au organizat și desfășurat peste 200 de activități 
în comunitățile lor.   

  3. În cadrul proiectului ”Nu mi-e frica!”, implemen- 

tat de AO ”Little People România” a fost creată și 

instruită o echipă de 15 voluntari care au implementat 



un program complex de intervenție ce include 

activități terapeutice, inovative, cu utilizarea tehnicii 

terapiei prin joc cu tematica medicala, special create 

pentru copiii cu cancer. 

5.6. Asigurarea informării și 

consilierii tinerilor cu privire la 

modul sănătos de viață prin 

intermediul instituțiilor de 

învățămînt, Centrelor de 

Resurse pentru Tineret și 

Centrelor de sănătate 

prietenoase tinerilor, altor 

organizații de tineret 

3 instruiri și/sau 

campanii desfășurate  

Circa 100 tineri 

informați și consiliați 
cu privire la modul 

sănătos de viața 

Trim. I-IV Direcția tineret Realizat 

1. Ministerul Tineretului și Sportului a fost parte- 

ner în cadrul campaniei naționale „Să investim în să- 

nătatea tinerilor” desfăşurată în perioada 11 iulie - 12 

august. Timp de o lună de zile, cele 38 de Centre de 

Sănătate Prietenoase Tinerilor din țară au organizat 

Zilele ușilor deschise pentru publicul larg, organizați 
ile de tineret au desfășurat acțiuni de informare și 

sensibilizare publică și au petrecut sesiuni informati- 

ve pe teme de sănătate în taberele de vară pentru 

sute de adolescenți;  
2. S-a organizat Marșul Social „Tinerii pentru un 

viitor fără SIDA”, desfășurat în raionul Ialoveni, în 

parteneriat cu Asociația Obștească  ”Alternativa”; 

3. A fost elaborat un spot de promovare a modului 

sănătos de viață, care urmează a fi difuzat în cadrul 

activităților cu implicarea tinerilor.  

5.7. Promovarea și susținerea 

tinerilor prin manifestări 

publice, participări la acțiuni 

cultural-artistice, dezvoltarea 

creativității și diversității 
culturale, solidarității etc. 

10 acțiuni desfășurate  Trim. I-IV Direcția tineret    Realizat 

Pe parcursul anului au fost susținute și promovate 

următoarele 12 acțiuni:  

1. 20 - 22 martie - Proiectul ”EBEC”- European 

Best Engineering Competition;  

2. 15 mai - Cafenea Publică: ”Familia reprezintă 

centrul societății”;  

3. Aprilie-mai - a fost desfășurat concursul  Miss 

Universitate în 14 Universități + Marea finală; 

4. mai - a fost desfășurat  concursul  Mister 

Universitate în 11 Universități + Marea finală; 

5. 15–17 mai - Congresul Internațional pentru 



studenți și tineri Medici – Med Espera 2014; 

6. 7 - 8 iunie - Festivalul de Cultură Japoneză; 

7. 25 iulie – 05 august - Universitatea de vară 

”Summer University 2014 – Check-in Moldova”;  

8. 15–24 august - Proiectul Chișinău Youth 

Orchestra, pe parcursul lunii august 2014;  

9. 26–31 august - Școala de Vară ”ASTRA”, 

ediția V; 

10. 25 septembrie - Evenimentul ”Trendurile – 

2014” în Hair Styling, desfășurat în cadrul proiectului 

”Soroca – Capitala Tineretului 2014”;  

11. Septembrie - noiembrie – Balul Bobocilor - 

29 de universități + marea finală; 

12. Septembrie - noiembrie – Concursul Dance 

Battle – 12 competiții.  
 

5.8. Organizarea şi desfăşurarea 

Forumurilor pentru tineret, 

şcolilor și taberelor de vară, 

seminarelor și conferinţelor 

tematice 

10 acțiuni realizate cu 

participarea a cca 500 

beneficiari  

Trim. I-IV Direcția tineret    Realizat 

Pe parcursul anului au fost realizate următoarele 10 

acțiuni:  

1. 12 iunie – Gala Ideilor de Afaceri, organizată 

în cadrul proiectului Concursul Național de Business 

Planuri, unde s-au înregistrat 1392 de tineri cu idei de 

afaceri și premiate cele mai bune 25 de afaceri;  

2. Iulie – Școala de Vară GREEN – realizată în 

cadrul  Programului de Granturi 2014; 

3. 14-19 iulie 2014, 22-27 iulie 2014 - Școala de 

Vară „Abilitarea tinerilor consilieri”, la care au parti -

cipat reprezentanții Consiliilor Raionale/Municipale 

ale Tinerilor, Secretariatelor raionale pentru partici -

parea și informarea tinerilor precum și specialiști de 

tineret din cadrul APL nivel II din 20 UTA;  

4. 25 iulie–5 august - Universitatea de vară 

”Summer University 2014 – Check-in Moldova”, cu 



participarea a 25 de studenți și tineri specialiști din 

țările europene;  

5. 11-16 august - Școala de vară Wave Week 

Moldova, realizată în parteneriat cu Asociația pentru 

dezvoltare Creativă, în cadrul Programului de 

Granturi 2014;  

6. 26 august - Conferința „Republica Moldova 

2020: Contribuția Diasporei la Dezvoltarea țării de 

origine” 

7. 26-31 august - Școala de Vară ”ASTRA”, 

ediția V; 

8. 11-14 septembrie – Conferința ”Eastern 

Europe and Caucasus (EEC) Region Meeting”, 

eveniment desfășurat în parteneriat cu Consiliul 

Național al Tineretului din Moldova;  

9. 19-21 septembrie - Forumul Tineretului 

Studios ”Sindicatele studențești – dificultăți, realizări, 

perspective”. 

10. Septembrie – noiembrie - Campania ”Europa 

pentru Studenți”, în cadrul căreia au fost distribuite 

broșuri cu aceeași denumire, care conținea informație 

despre oportunitățile pe care le oferă UE pentru 

studenții din RM;  

5.9. Organizarea acțiunilor 

dedicate Zilei Nationale a 

Tineretului și desemnarea 

laureaților Premiului pentru 

Tineret, ediția 2014. 

   În conformitate cu prevederile 

Hotărîrii Guvernului nr. 552 din 

07.10.1996, în a doua duminică 

a lunii noiembrie este 

marcată  ,,Ziua Națională a 

10 acțiuni realizate 

6 tineri premianți 
5 articole în presă 

difuzate în această 

perioadă  

Trim. IV Direcția tineret Realizat 

1. A fost lansat Programul Naţional al acţiunilor 

dedicate Zilei Naţionale a Tineretului 2014, în care 

au fost incluse peste 130 de acțiuni de tineret din 

diferite raioane;  

2. A fost organizată și desfășurată Gala Premiilor 

pentru tineret – 2014, în cadrul căreia au fost 

desemnați laureații premiilor pentru tineret; 

3.  Au fost oferite 6 premii naționale în 

domeniile: 2 pentru știință și tehnică; 2 premii la 



Tineretului”. categoria literatură și artă și alte 2 premii pentru 

activism civic;  

4. Pentru consolidarea sectorului de tineret au 

fost oferite 5 premii (Centrul de tineret – 2014, 

Consiliul local al tinerilor – 2014 și 2 premii pentru 

specialiștii de tineret: 1 pentru cei din APL de nivel I 

și 1 pentru cei din APL de nivel II); 

5. Au fost oferite și 3 mențiuni: pentru 1 

specialist de tineret și 2 Centre de tineret.  

5.10. Susținerea acțiunilor cu 

caracter intersectorial (drep-

turile omului, TFU, antidrog, 

alcool, drepturile copilului, 

mass-media, negocieri colec-

tive, locuințe, demografie, mi-

grație și relații cu diaspora etc.) 

5 acțiuni susținute 

 

 

Trim. I-IV 

 

Direcția tineret Realizat 

Pe parcursul anului 2014 au fost susținute 

următoarele 5 acțiuni: 

1. 7 august - Marșul Social „Tinerii pentru un 

viitor fără SIDA”, în parteneriat cu Asociația Obșteas-

că ”Alternativa”, desfășurat în raionul Ialoveni; 

2. 26 august - Conferinţa Deschisă cu genericul 

„Republica Moldova 2020. Contribuţia Diasporei la 

dezvoltarea ţării de origine”, în parteneriat cu 

Asociația Obștească IDEEA; 

3. septembrie – octombrie - Concursul ”Tinerii 

împotriva traficului de ființe umane în/prin obiectiv”, 

în parteneriat cu Secretariatul permanent al 

Comitetului național pentru combaterea traficului de 

ființe umane, ATIP Moldova (Anti-Trafficking in 

Persons) și Ministerul Culturii; 

4. 23 noiembrie - Festivalul Național de Teatru 

Social 2014 cu genericul „Fii actor, nu spectator”, în 

parteneriat cu Y-PEER Moldova; 

5. septembrie – decembrie - Concursul de 

fotografii și video PLURAL+ Moldova, în parteneriat 

cu Organizația Internațională pentru Migrație. 

 



Obiectivul nr.6: Consolidarea parteneriatelor cu structurile de tineret ale organizaţiilor internaţionale (Consiliul Europei şi Uniunea 

Europeană) şi sporirea rolului Republicii Moldova în dezvoltarea politicilor de tineret şi sport la nivel european (PDS) 

6.1.  Dezvoltarea cooperării 

multilaterale prin asigurarea 

unei comunicări dinamice și 

eficiente cu organizațiile și 

structurile internaționale ce 

susțin politicile de tineret și 

sport  (Consiliul Europei, 

Comisia Europeană, Organizația 

Națiunilor Unite, Comunitatea 

Statelor Independente, GUAM, 

Inițiativa Central Europeană, 

Grupul de la Visegrad etc.) 

 

3 acțiuni realizate în 

comun cu 

țările/structurile 

internaționale partenere; 

 

3 acorduri încheiate;  

 

Participarea la cel puțin 3 

ședințe/întruniri ale 

structurilor la care RM e 

membră 

Trim. I-

IV 

Serviciul relații 
internaționale  

 

Realizat 

Pe parcursul anului 2014 au fost realizate următoarele 

acţiuni pentru dezvoltarea cooperării multilaterale: 

1. În perioada 6-10 mai - participarea a 5 tineri 

delegați naționali la lucrările Conferinței Mondiale a 

Tineretului, care a fost inițiată și organizată de către 

Guvernul Republicii Socialiste Democratice Sri 

Lanka sub egida Organizației Națiunilor Unite; 

2. În perioada 24 – 26 aprilie – participarea 

ministrului dl Octavian BODIȘTEANU la reuniunea 

miniștrilor tineretului și sportului ai statelor-membre 

ale Organizației de Cooperare Economică la Marea 

Neagră, care a avut loc sub Președinția Republicii 

Bulgare. În cadrul acestei reuniuni, a fost semnată 

Declarația comună a miniștrilor ai statelor-membre 

OCEMN privind promovarea cooperării regionale în 

domeniul tineretului și contribuția sportului la 

creșterea economică și ocuparea forței de muncă; 

3. La 28-29 aprilie - participarea dl viceministru 

Dragoș Hîncu la lucrările celei de-a 38-a reuniune a 

Comitetului Permanent al Convenției Europene 

privind violența și ieșirile necontrolate ale 

spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în 

special la meciurile de fotbal, care s-a desfășurat la 

Strasbourg (Franța); 

4. La 22 mai – participarea specialiștilor din 

Direcția tineret la cea de-a XI-a reuniune a Platformei 

de Cooperare nr.4 „Contacte interumane” a 

Parteneriatului Estic, care a avut loc la Bruxelles 

(Belgia); 

5. În perioada 21-22 aprilie – participarea 



Expertului titular din cadrul Direcției tineret la 

lucrările reuniunii Consiliului Coordonator al 

Acordului parțial privind mobilitatea tinerilor al 

Consiliului Europei; 

6. Promovarea pe parcursul anului 2014, la nivel 

național, a Campaniei cu genericul „Fără Ură”. 

Aceasta face parte din Campania  internațională „No 

Hate Speech Movement" - proiect al Consiliului 

Europei, implementat între anii 2012-2014 prin 

realizarea următoarelor acțiuni: 

- conferința de presă în scopul lansării Campaniei (25 

februarie); 

- 1 flash-mob național (27 februarie); 

- 5 training-uri pentru liceeni și studenți; 
- crearea și administrarea platformei web a campaniei 

(www.nohate.md); 

- o ședință offline cu bloggerii; 

- 3 emisiuni radio și 2 TV; 

- Săptămâna Internațională anti-rasism (24 - 30 

martie); 

- au fost elaborate și distribuite 1000 de flayere 

informative; 

- au fost organizate și desfășurate 2 meciuri amicale 

de fotbal (Cupa IDEA la fotbal și meciul amical cu 

ocazia Zilei Mondiale a Tineretului); 

- au fost distribuite 2 spoturi video prin toate canalele 

TV din țară; 

7. Participarea reprezentantului Ministerului Tine-

retului şi Sportului pe lîngă structurile specializate ale 

Consiliului Europei la următoarele reuniuni: 

- La 11 noiembrie - Reuniunea Acordului parţial  

privind Cardul European de Tineret; 

- La 12 noiembrie - Reuniunea Consiliului 

http://www.nohate.md/


Coordonator al Acordului parţial privind mobilitatea 

tinerilor (CDEJ); 

- În perioada 13 – 14 noiembrie 2014 – Reuniunea 

Joint Council on Youth (CMJ); 

8. În perioada 28 – 30 octombrie – participarea 

reprezentanților Ministerului Tineretului și Sportului 

la lucrările Primului Forum Global în domeniul 

politicilor de tineret organizat de către Ministerul 

Tineretului şi Sportului al Azerbaidjanului, 

Organizaţia Naţiunilor Unite (UNDP, UNESCO) şi 

Consiliul Europei în orașul Baku (Azerbaidjan). 

6.2.  Dezvoltarea cooperării 

bilaterale în domeniul 

tineretului și sportului prin 

încheierea de acorduri și/sau 

elaborarea în comun a unor 

planuri de acțiuni, prioritare 

fiind: România, Georgia, 

Lituania,Ucraina, Estonia, 

Belarus etc.  

Numărul de acorduri, 

Planuri de acțiuni 

inițiate/agreate sau 

semnate 

 

Trim. I-

IV 

Serviciul relații 
internaționale,  

Direcția tineret, 

Direcția sport 

 

Realizat 

În scopul dezvoltării cooperării bilaterale în domeniul 

tineretului și sportului, pe parcursul anului 2014 au 

fost realizate următoarele acțiuni: 

1. Au fost agreate textele a 3 Acorduri bilaterale 

în domeniul tineretului şi sportului  cu Republica 

Lituania, Republica Turcia şi Republica Georgia, care 

se preconizează a fi semnate pe parcursul anului 

2015; 

2. A fost semnat Programul de cooperare în do-

meniul culturii fizice şi sportului între Ministerul 

Sportului şi Turismului al Republicii Belarus şi 

Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii 

Moldova pentru anii 2014 – 2015, în contextul vizitei 

oficiale în Republica Moldova a Ministrului Sportului 

şi Turismului al Republicii Belarus, dl Alexandr 

Şamko în perioada 4 – 6 aprilie 2014; 

3. Au fost iniţiate negocierile cu privire la 

semnarea acordurilor bilaterale cu Republica Armenia 

în domeniul tineretului şi sportului; 

4. Au fost inițiate negocierile cu privire la 

semnarea acordurilor bilaterale cu Republica 



Kazahstan în domeniul sportului. 

6.3.1. Stabilirea contactelor și 

inițierea procesului de 

colaborare (inițiere a unor 

tratate, după caz) cu unele țări 

cu practici și experiență pozitivă 

în sectorul de tineret și sport 

(Azerbaidjan, Federația Rusă, 

Cehia, Belgia, Franța, Serbia, 

Polonia, Portugalia etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel puţin 3 acţiuni 

realizate în comun  cu 

țările partenere  
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Serviciul relații 
internaționale,  

Direcția tineret, 

Direcția sport  

 

Realizat 

Pe parcursul anului 2014 au fost stabilite contacte și a 

fost inițiat procesul de colaborare cu următoarele țări 

cu practică și experiență pozitivă în sectorul de tineret 

și sport: 

1. Republica Populară Chineză – la 27 mai 2014, 

în incinta Ministerului Tineretului şi Sportului al 

Republicii Moldova, a avut loc întrevederea oficială a 

dlui Octavian BODIŞTEANU cu E.S. dl TONG 

Mingtao, Ambasadorul Republicii Populare Chineze 

în Republica Moldova. A fost iniţiat procesul de 

colaborare cu Federaţia Chineză a Tineretului şi 

Comitetul pentru cultura fizică şi sport al Republicii 

Populare Chineze; 

2. Statul Qatar - la 25 martie 2014, în incinta 

Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii 

Moldova, a avut loc întrevederea oficială a dlui 

Octavian BODIŞTEANU cu E.S. dl Mohammed bin 

Ali Mohammed AL-MALIKI, Ambasadorul 

Extraordinar şi Plenipotenţiar al Statului Qatar în 

Republica Moldova. Subiectele discutate în cadrul 

întrevederii nominalizate au vizat dezvoltarea 

relaţiilor bilaterale în domeniile tineretului şi 

sportului; 

3. Republica Azerbaidjan - la 10 aprilie 2014, în 

incinta Ministerului Tineretului şi Sportului al 

Republicii Moldova, a avut loc întrevederea oficială a 

dlui Octavian BODIŞTEANU cu E.S. dl Namig 

Hasan Oglu Aliyev, Ambasador Extraordinar şi 

Plenipotenţiar al Republicii Azerbaidjan în Republica 

Moldova; 

- În perioada 18 – 19 august 2014, dl Octavian 

http://www.viza.md/content/posibilit%C4%83%C8%9Bile-cresc%C3%AEnde-de-participare-moldovei-la-proiecte-energetice-regionale
http://www.viza.md/content/posibilit%C4%83%C8%9Bile-cresc%C3%AEnde-de-participare-moldovei-la-proiecte-energetice-regionale


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BODIŞTEANU, Ministrul Tineretului şi Sportului, la 

invitaţia dlui Azad RAHIMOV, Ministrul Tineretului 

şi Sportului al Republicii Azerbaidjan a efectuat o 

vizită oficială în Republica Azerbaidjan. În cadrul 

vizitei, Ministrul Tineretului şi Sportului al Republicii 

Moldova a avut o serie de întrevederi oficiale menite 

să contribuie la intensificarea relaţiilor bilaterale 

moldo - azere în domeniul tineretului şi sportului şi la 

demararea unor proiecte concrete în aceste domenii 

de interes comun. Părţile au convenit asupra 

necesităţii dezvoltării şi în continuare a unui dialog 

permanent între ministerele de resort, intensificării 

contactelor interumane, a schimburilor între grupurile 

de tineri şi sportivi, fortificarea unor relaţii de 

parteneriat în domeniul tineretului şi sportului şi 

demararea unor proiecte de infrastructură sportivă; 

4. Republica Polonă - la invitaţia omologului său 

polonez, dl Octavian BODIŞTEANU, Ministrul 

Tineretului şi Sportului, împreună cu dl Dragoş 

HÎNCU, Viceministrul Tineretului şi Sportului,  au 

efectuat o vizită oficială în Republica Polonă, în 

perioada 10 – 12 iunie 2014. Pe parcursul vizitei a 

fost iniţiat procesul de negociere a unui acord bilateral 

în domeniul culturii fizice şi sportului; 

5. România - în perioada 10 – 12 martie 2014 dl 

Octavian BODIŞTEANU a participat la lucrările 

conferinţei internaţionale cu genericul „Keeping 

Young People in Employment, Education and 

Training: Common Challenges, Shared Solutions”, 

care s-a desfăşurat la Bucureşti (România).  În cadrul 

acestei vizite a avut loc întrevederea dlui Octavian 

BODIŞTEANU cu omologul său român  dna Gabriela 

SZABO, Ministrul Tineretului și Sportului al 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

României; 

- în perioada 3 – 5 iunie 2014, în Republica Moldova 

a avut loc vizita oficială a delegației Ministerului 

Tineretului și Sportului al României reprezentată de 

dl Cristian COZMIN, Secretar de Stat pe activităţi de 

tineret şi Augustin IOAN, Subsecretar de Stat 

(Ministerul Tineretului și Sportului din România), în 

cadrul căreia s-a abordat subiectul dezvoltării, pe 

multiple planuri, a relațiilor de prietenie dintre tinerii 

din cele 2 țări; 

6. Georgia - la invitaţia Ministerului Sportului şi 

al Afacerilor de tineret al Georgiei, dl Sergiu 

STANCIU, Viceministrul Tineretului şi Sportului al 

Republicii Moldova a participat la „Conferinţa 

statelor Parteneriatului Estic: promovarea cooperării 

în domeniul tineretului”, care a avut loc în perioada 1-

2 iulie 2014 în orașul Tbilisi, Georgia. La conferinţa 

nominalizată, au participat reprezentanţi ai 

ministerelor responsabile de elaborarea politicilor de 

tineret ale statelor-membre ale Parteneriatului Estic, 

Comisiei Europeane, Consiliului Europei, Grupului 

de la Vişegrad, EPYRU, ERYICA; 

7. Republica Lituania - la invitaţia Ministrului 

Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, în 

perioada  30 septembrie - 1 octombrie 2014 a avut loc 

vizita oficială în Republica Moldova a delegaţiei 

lituaniene condusă de Ministrul Muncii şi Securităţii 

Sociale al Republicii Lituania dna Algimanta 

PABEDINSCHENE. În cadrul vizitei, a fost aprobat 

textul final al acordului de cooperare între Republica 

Moldova și Republica Lituania în domeniul 

tineretului. 

 



 

6.3.2. Implementarea proiectu -

lui ,,Estonia and Moldova youth 

policy and youth work 

development 2012-2014” 

 

Organizarea în comun cu 

partenerii estonieni a cel 

puțin 1 acțiune  

Realizat 

În scopul realizării Planului de acţiune al 

proiectului bilateral moldo - estonian „Estonia and 

Moldova youth policy and youth work development 

2012 - 2014”, Ministerul Tineretului şi Sportului în 

comun cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării din 

Estonia şi ENTK (Estonian Youth Work Centre) au 

organizat și desfăşurat următoarele 2 activităţi:            

1. Seminarul cu genericul „Standarde de calitate 

pentru lucru de tineret”, care a fost găzduit de 

Republica Moldova şi care s-a desfăşurat în cadrul 

lucrărilor Reţelei Naţionale a Prestatorilor de Servicii 

pentru Tineret în orașul  Soroca, în perioada 2-6 

noiembrie 2014. La eveniment a participat delegaţia 

estoniană constituită din reprezentanţi ENTK, 

lucrători de tineret din cadrul autorităților publice 

centrale și locale din Estonia; 

2. Seminarul cu genericul „Lucru şi lucrătorul de 

tineret la nivel local”, care s-a desfăşurat în orașul 

Tallin (Estonia) în perioada 2-6 decembrie 2014.  La 

eveniment a participat delegaţia Republicii Moldova 

constituită din reprezentanţii Ministerului Tineretului 

şi Sportului, organizaţii neguvernamentale, lucrători 

de tineret.   

6.4.1. Promovarea mobilităţii şi 

a schimburilor de tineret prin 

extinderea participării Repub -

licii Moldova în cadrul progra- 

melor Uniunii Europene 

„Erasmus Plus” și ,,Eastern 

Partnership” 

 

 

Facilitarea participării la 

minim 3 

schimburi/acțiuni 

internaționale de tineret 

ale organizațiilor de 

tineret 
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Serviciul Relații 
Internaționale,  

Direcția tineret 

 

 

 

 

 

 

Realizat 

În contextul promovării mobilității și a schimburilor 

de tineret prin extinderea participării Republicii 

Moldova în cadrul programelor Uniunii Europene 

„Erasmus Plus” și „Eastern Partnership”, pe parcursul 

anului 2014 Ministerul Tineretului şi Sportului a 

delegat 11 persoane la 5 activităţi planificate în Planul 

anual de evenimente realizate în cadrul Programului 

Unității Regionale de Tineret al Parteneriatului Estic 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(EPYRU), finanțat de Comisia Europeană: 

1. Seminarul privind voluntariatul în domeniul 

tineretului pentru statele din Grupul Visegrad și 

Parteneriatul Estic desfăşurat în perioada 08 - 11 

septembrie 2014, în orașul Praga (Cehia). Au fost 

delegaţi reprezentanţii Asociației Obșteşti „Tineri și 

liberi”, Asociației Obșteşti „Serviciul pentru Pace” şi 

Ministerului Tineretului şi Sportului; 

2. Seminarul cu privire la instruirea lucrătorilor 

de tineret în statele membre ale Parteneriatului Estic 

desfăşurat în perioada 05 - 08 octombrie 2014, în 

orașul Minsk (Belarus). Au fost delegaţi 

reprezentanţii ONG-lui „ProComunitate” şi ai 

Ministerul Tineretului şi Sportului; 

3. Seminarul privind comunicarea și informarea 

în cadrul Parteneriatului Estic în domeniul  

tineretului, care a avut loc în perioada 19 – 22 

noiembrie 2014, în orașul Tbilisi (Georgia). Au fost 

delegaţi reprezentanţii Asociației Obșteşti „Alianța 

Studenților din Moldova” şi reprezentanții 
Ministerului Tineretului şi Sportului; 

4. Forumul Autoguvernanţelor studenţeşti din 

cadrul Parteneriatului Estic, care s-a desfăşurat la 26 

septembrie 2014, în orașul Chişinău (Republica 

Moldova). La lucrările Forumului au participat 

reprezentanţii structurilor autoguvernanţelor 

studenţeşti, reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi 

ai Ministerului Tineretului şi Sportului din Republica 

Moldova; 

5. Seminarul cu privire la elaborarea actelor 

normative în domeniul politicilor de tineret, care s-a 

desfăşurat în perioada 1 - 3 decembrie 2014, în orașul 

Tbilisi (Georgia). La lucrările seminarului au fost 



 

 

 

 

6.4.2. Implementarea prevede -

rilor Acordului de parteneriat 

între Ministerul Tineretului și 

Sportului al Republicii Moldova 

și Proiectul ,,Eastern 

Partnership Youth Regional 

Unit” (EPYRU) 

 

 

 

 

Cel puţin 2 evenimente 

organizate în RM;  

 

Participarea la cel puțin 3 

activități ale proiectului 

desfășurate în ţările 

Parteneriatului Estic 
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Serviciul relații 
internaționale,  

Direcția tineret 

 

 

delegaţi reprezentanţii Ministerului Tineretului şi 

Sportului. 

 

Realizat 

     Pentru implementarea prevederilor Acordului de 

parteneriat dintre Ministerul Tineretului și Sportului 

și Proiectul „Eastern Partnership Youth Regional 

Unit” (EPYRU), pe parcursul anului curent în 

Republica Moldova au fost organizate și desfășurate 4 

evenimente: 

1. La 29 mai – a fost organizat și desfășurat web 

seminarul cu genericul „Dezvoltarea politicilor de 

tineret bazate pe dovezi”. Web seminarul s-a realizat 

în conexiune cu expertul programului EPYRU – 

Eugenia PETRIVSCAIA din orașul Kiev (Ucraina). 

La eveniment au participat 20 de reprezentanţi ai 

ministerelor interesate în dezvoltarea politicilor de 

tineret, lucrători de tineret şi reprezentanţi ai societăţii 

civile;  

2. În perioada 12 – 13 iunie 2014 - a fost 

organizată Conferinţa naţională cu genericul 

„Dezvoltarea cooperării intersectoriale în domeniul 

politicilor de tineret”, care a avut loc la Chişinău și la 

care au participat doi experţi ai EPYRU-lui şi 55 de 

delegaţi naţional - reprezentaţi ai autorităţilor publice 

centrale şi locale, ONG-uri, centre de resurse pentru 

tineri,; 

3. La 25 septembrie -  a fost organizat și 

desfășurat workshop-ul naţional cu genericul 

„Dezvoltarea capacităţilor instituţionale ale 

administraţiei publice locale privind structurile 

reprezentative de participare ale tinerilor la elaborarea 

şi implementarea politicilor de tineret”,  la Chişinău și 



la care au participat dl Hans-Juergen MAETH, șeful 

echipei de implementare a Programului Unității 
Regionale de Tineret al Parteneriatului Estic 

(EPYRU) şi dna Karina CHUPINA, Expert al 

Programului Unității Regionale de Tineret a 

Parteneriatului Estic (EPYRU). La eveniment au 

participat 50 de persoane - reprezentanţi ai 

autorităţilor publice centrale şi locale, ONG-uri, 

centre de resurse pentru tineri, reprezentanți ai 

Consiliilor locale ale tinerilor; 

4. La 26 septembrie – s-a desfăşurat Forumul 

Autoguvernanţelor studenţeşti din cadrul 

Parteneriatului Estic, organizat de către Unitatea 

Regională de Tineret a Parteneriatului Estic, în 

colaborare cu Ministerul Tineretului şi Sportului al 

Republicii Moldova. Evenimentul şi-a propus 

stabilirea schimbului de experienţă în procesul de 

autoguvernare studenţească în ţările membre ale 

Parteneriatului Estic, dar şi cunoaşterea şi 

identificarea celor mai bune practici ale 

autoguvernanţelor studenţeşti în universitățile ţărilor 

din regiune. La eveniment au participat reprezentanți 
ai administrației publice centrale, ai organizaţiilor 

studenţeşti din ţările Parteneriatului Estic; 

De asemenea, reprezentanții Ministerului 

Tineretului şi Sportului au participat la 4 

ședințe/întruniri ale structurilor la care Republica 

Moldova este membru, delegînd 15 persoane la 

activităţile stabilite în Planul anual de evenimente 

realizate în cadrul Programului Unității Regionale de 

Tineret a Parteneriatului Estic (EPYRU), finanțat de 

Comisia Europeană: 

1. Seminarul privind voluntariatul în domeniul 



tineretului pentru statele din Grupul Visegrad și 

Parteneriatul Estic desfăşurat în perioada 08 - 11 

septembrie 2014, în orașul Praga (Cehia). Au fost 

delegaţi reprezentanţii Asociației Obșteşti „Tineri și 

liberi”, Asociației Obșteşti „Serviciul pentru Pace” şi 

Ministerul Tineretului şi Sportului; 

2. Seminarul cu privire la „Instruirea lucratorilor 

de tineret” în statele membre ale Parteneriatului Estic 

desfăşurat în perioada 05 - 08 octombrie 2014, în 

orașul Minsk (Belarus). Au fost delegaţi 

reprezentanţii ONG-lui „ProComunitate” şi 

Ministerul Tineretului şi Sportului; 

3. Seminarul privind Comunicarea și informarea 

în cadrul Parteneriatului Estic în domeniul  tineretului 

a avut loc în perioada 19 – 22 noiembrie 2014 în 

orașul Tbilisi (Georgia). Au fost delegaţi 

reprezentanţii Asociației Obșteşti „Alianța Studenților 

din Moldova” şi Ministerul Tineretului şi Sportului; 

4. Seminarul cu privire la Elaborarea actelor 

normative în domeniul politicilor de tineret, care s-a 

desfăşurat în perioada 1 - 3 decembrie 2014, în orașul 

Tbilisi (Georgia). La lucrările Seminarului au fost 

delegaţi reprezentanţii Ministerului Tineretului şi 

Sportului. 

6.5. Susținerea organizării, în 

comun cu organizațiile și 

instituțiile de tineret partenere, a 

conferinţelor, forumurilor, 

seminarelor etc. internaționale 

în Republica Moldova în 

domeniul politicilor de tineret, 

conform angajamentele asumate 

în cadrul organizațiilor 

Cel puţin 2 evenimente 

susținute/organizate și 10 

tineri delegați 

Trim. I-

IV 

Serviciul relații 
internaționale,  

Direcția tineret 

 

 

Realizat 

Pe parcursul anului 2014 au fost 

susținute/organizate 5 acțiuni/evenimente: 

1. În perioada 14 – 16 octombrie, Ministerul 

Tineretului şi Sportului, în parteneriat cu Comisia 

Europeană, Consiliul Europei, Centrul de Resurse 

pentru Europa de Est şi Caucaz şi Salto-Youth, a 

organizat seminarul privind participarea tinerilor din 

Europa de Est şi Caucazul de Sud, care a reunit 



internaționale (Consiliul Euro- 

pei, Uniunea Europeană, CSI, 

GUAM, ICE etc.) 

participanţi din peste 10 ţări. În cadrul seminarului, 

participanţii au făcut un schimb activ de idei şi bune 

practici. În ultima zi a seminarului participanţii au 

elaborat şi aprobat o listă de recomandări privind 

dezvoltarea şi facilitarea participării tinerilor. 

Seminarul a reunit tineri din Armenia, Azerbaidjan, 

Austria, Estonia, Georgia, Germania, Ungaria, 

Republica Moldova, Polonia, România, Federaţia 

Rusă, Serbia, Slovacia; 

2. În perioada 11 – 14 septembrie, Ministerul 

Tineretului şi Sportului, în colaborare cu Forumul 

European al Tineretului şi Consiliul Naţional al 

Tineretului din Republica Moldova, a organizat, la 

Chişinău,  reuniunea „Eastern Europe and Caucasus 

(EEC) Region Meeting”. La lucrările acestei reuniuni 

au participat 26 de reprezentanţi atît ai statelor-

membre ale Parteneriatului Estic, cît şi din Uniunea 

Europeană şi Federaţia Rusă; 

3. În perioada 11 – 14 iulie, la Chişinău, 

Ministerul Tineretului şi Sportului în colaborare cu 

Forumul European al Tineretului (YFJ) a organizat 

şedinţa de lucru pe Mobilitate III; 

4. Asociaţia Studenţilor Europeni din Chişinău 

(AEGEE - Chişinău), în parteneriat cu Ministerul 

Tineretului şi Sportului, a organizat în perioada 25 

iulie - 5 august Universitatea de Vară cu genericul 

„Summer University 2014 - Check-in Moldova”. În 

cadrul evenimentului au participat 25 studenţi şi tineri 

specialişti din ţările membre UE şi 20 membri şi 

voluntari AEGEE. 

 



6.6. Asigurarea procesului de 

implementare a prevederilor 

Acordului parţial privind Cardul 

de Tineret în scopul promovării 

şi facilitării mobilităţii tinerilor 

în Europa 

Cotizație de membru la 

Consiliul Europei 

achitată 

 

Numărul de acțiuni 

susținute, la care s-a 

participat 

Trim. I-

IV 

Serviciul relații 
internaționale 

 

 

Realizat parțial 

La data de 11 noiembrie 2014 reprezentanții 
Ministerului Tineretului și Sportului, în comun cu 

reprezentanții Consiliului Național al Tineretului din 

Moldova, a participat la Reuniunea Acordului parțial 

privind Cardul European de Tineret, care s-a 

desfășurat la Strasbourg (Franța). 

Pe parcursul anului 2014, Ministerul Tineretului și 

Sportului a asigurat prin intermediul Comisiei 

Europene partea de coordonare la nivel macro, fiind 

membru al Comitetului de coordonare a Cardului de 

tineret în Europa. 

 

 

 

Obiectivul nr.7 : Crearea condițiilor optime de pregătire a sportivilor de performanță  

7.1 Examinarea şi aprobarea 

planurilor individuale de 

pregătire pe anul 2014 a 

sportivilor de performanţă 

90 planuri individuale 

examinate şi aprobate 

Trim. I  Direcția sport  Realizat 

     Au fost examinate și aprobate 90 de planuri 

individuale de pregătire pe anul 2014 a sportivilor de 

performanţă. 

 

7.2 Elaborarea Calendarului 

acţiunilor sportive naţionale şi 

internaţionale pe anul 2014 

Calendar aprobat Trim. I Direcția sport  Realizat 

   

    Calendarul acțiunilor sportive naționale și internați- 
onale pentru anul 2014 a fost elaborat și aprobat prin 

Hotărîrea Colegiului Ministerului Tineretului și 

Sportului nr.2.2. din 27.12.2013 ”Cu privire la 

aprobarea Calendarului acţiunilor sportive naţionale şi 

internaţionale pe anul 2014”,ulterior a fost aprobat și 

prin Ordinul Ministrului nr.B/32 din 27.01.2014. 

 



7.3 Asigurarea loturilor națio -

nale cu echipament sportiv 

15 loturi echipate Trim. IV Direcția sport  Realizat 

   

  Pe parcursul anului 2014 au fost asigurate cu 

echipament sportiv 18 loturi naționale. 

 

7.4. Analiza dosarelor prezenta- 

te spre examinare Comisiei 

republicane de acordare a 

titlurilor şi categoriilor sportive 

şi acordarea titlurilor, categorii- 

lor sportive, conform Clasifica- 

ţiei Sportive Unice a Republicii 

Moldova  

350-400 dosare analizate 

şi prezentate Comisiei 

spre examinare 

Trim. IV Direcția sport  Realizat 

 

    În cadrul Comisiei Republicane de acordare a 

titlurilor şi categoriilor sportive conform Clasificaţiei 

Sportive Unice a Republicii Moldova au fost analizate 

357 dosare. Urmare, au fost acordate 331 de titluri și 

categorii sportive antrenorilor, sportivilor și 

specialiștilor din domeniul culturii fizice și sportului. 

7.5. Elaborarea Listei lotului 

naţional pe anul 2014, ca baza 

juridică, financiară şi econo -

mică pentru sportivi şi profe -

sorii antrenori 

 

Lista lotului naţional pe 

anul 2014 aprobată 

Trim. I Direcția sport  Realizat 

 

   Lista lotului naţional pe anul 2014 a fost elaborată şi 

aprobată prin Ordinul Ministrului nr.B/33 din 27  

ianuarie 2014 ”Cu privire la aprobarea Listei Lotului 

național pe anul 2014” și plasată pe pagina web a 

Ministerului Tineretului și Sportului, în termenii 

stabiliți. 

7.6. Elaborarea Regulamentului 

cu privire la procesul de 

instruire a sportivilor de 

performanţă 

 

Regulament elaborat și 

aprobat 

Trim. II Direcția sport  Realizat 

 

   Regulamentul privind procesul de instruire a 

sportivilor de performanţă a fost elaborat şi aprobat 

prin Ordinul ministrului nr.72/a din 31 decembrie 

2013 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului cu 

privire la instruirea (pregatirea) sportivilor de 

performanţă”, ulterior plasat pe pagina web a 

Ministerului Tineretului și Sportului. 

 



7.7.  Completarea și modifica -

rea Regulamentului privind 

acordarea subvenţiilor sportive  

Regulament elaborat și 

aprobat 

Trim. I Direcția sport  Realizat 

 

   Regulamentul privind acordarea subvenţiilor 

sportive, a fost elaborat şi aprobat prin Ordinul B/74 

din 12.02.2013. 

 

7.8. Completarea și modificarea 

Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare a activităţii 

arbitrilor la toate ramurile de 

sport recunoscute pe teritoriul 

RM 

Regulament elaborat și 

aprobat 

Trim. I Direcția sport  Realizat parțial 

 

     Regulamentul de organizare şi desfăşurare a 

activităţii arbitrilor la toate ramurile de sport 

recunoscute pe teritoriul RM a fost elaborat. 

 La etapa următoare, Regulamentul nominalizat 

urmează să fie adus în corespundere cu 

Regulamentele internaționale de sport, definitivat și 

aprobat. 

 

 

7.9. Completarea și modificarea 

Regulamentului Lotului Naţio- 

nal al Republicii Moldova 

Regulament elaborat și 

aprobat 

Trim. IV Direcția sport  Realizat 

 

     Regulamentul Lotului Naţional al Republicii 

Moldova a fost elaborat și aprobat prin Ordinul 

ministrului nr.B/786 din 31.12.2014. 

 

7.10. Modificarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 1322 din 

29.11.2007 „Pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la 

modul de stabilire şi de plată a 

indemnizaţiilor viagere sporti 

vilor de performanţă” 

 

Proiectul hotărîrii 

Guvernului elaborată și 

înaintată spre aprobare 

Trim. II Direcția sport  Realizat 

 

   Modificările și completările la Hotărîrea Guvernului 

nr.1322 din 29.11.2007 ,,Pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de stabilire și de 

plată a îndemnizațiilor viagere de performanță” au 

fost aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.917 din 

07.11.2014. 

 



Obiectivul nr.8: Asigurarea realizării activităților sportive conform Calendarului acțiunilor sportive naționale și internaționale pe anul 

2014 (PDS) 

8.1. Organizarea şi desfăşurarea 

campionatelor naţionale la 

ramurile de sport olimpice şi 

neolimpice practicate în 

Republica Moldova 

20 000 - 25 000 de 

sportivi participanţi la 

competiţiile interne 

Trim. IV Direcţia sport  Realizat 

 

    Pe parcursul anului 2014 au fost organizate şi 

desfăşurate 130 Campionate şi Cupe naţionale, la care 

au luat parte peste 26 700 de sportivi. 

8.2. Delegarea loturilor naţio -

nale la concursurile interna -

ţionale incluse în Calendar pe 

anul 2014 

2500 de sportivi 

participanţi la 

concursurile 

internaţionale 

Trim. IV Direcţia sport  Realizat 

 

      Pe parcursul anului 2014 au fost pregătiţi și au 

participat la competiţii internaţionale precum şi, 

cantonamente sportive 3007 sportivi. 

  8.3. Organizarea şi desfăşurarea 

acţiunilor cultural - sportive  

consacrate „Zilei Sportivului”  

Acţiune cultural-sportivă 

organizată și desfășurată    

Trim. II Direcţia sport  Realizat 

    A fost organizată şi desfăşurată acţiunea de 

premiere a sportivilor cu performanţe deosebite:  

„Ziua Sportivului” care s-a desfăşurat la data de 18 

mai 2014. În cadrul festivității au fost premiați 20 

veterani ai culturii fizice și sportului din Republica 

Moldova cu prime și diplome. 

 

 8.4. Organizarea şi desfăşurarea 

festivităţii de premiere a sporti- 

vilor pentru rezultatele obţinute 

în anul 2014  „Gala Sportului 

2014” 

Acțiune festivă 

organizată și desfășurată 

Trim. IV Direcția sport  Realizat 

S-a organizat și s-a desfășurat la 12 decembrie 2014 

cel mai însemnat eveniment al anului pentru sportivi 

şi reprezentanţii din domeniul sportului, Gala 

Sportului 2014. 

    Festivitatea de premiere a prilejuit nominalizarea şi 

premierea sportivilor, antrenorilor şi alte persoane din 

domeniul sportului care şi-au adus aportul la 

realizarea obiectivelor de dezvoltare a culturii fizice şi 

sportului în Republica Moldova în anul 2014, și 

anume, participanți la Campionatele Mondiale, 

Campionatele Europene la toate categoriile de vîrstă: 



seniori, tineret și juniori, Jocurile Olimpice pentru 

Tineret și Campionatele Mondiale Universitare, dintre 

care 12 medaliați cu aur, 19 medaliați cu argint și 26 

de medaliați cu bronz. 

Ceremonia şi-a propus drept scop încurajarea 

sportivilor ale căror rezultate contribuie la promova -

rea imaginii Republicii Moldova în lume. 

 

8.5.  Organizarea şi desfăşura -

rea acţiunilor sportive la lupta 

naţională “Trînta” (cu generi -

cul: “Nu consum de alcool-Nu 

consum de droguri” 

5 evenimente organizate; 

700 de participanţi 

Trim. II 

 

Direcţia sport, 

 Secția școli 

sportive și 

sportul pentru 

toți 

Realizat 

   Au fost organizate și desfășurate la 30 august 2014, 

la Complexului etno-cultural ,,Vatra” în cadrul 

Festivalului  Diasporei,  acțiuni sportive la lupta 

naţională “Trînta” cu participarea a peste  700 de 

persoane la diferite categorii de vîrstă din toate 

localitățile Republicii Moldova, conform prevederilor 

Regulamentului, aprobat prin Ordinul ministrului 

nr.B/585 din 28.08. 2014. 

5 evenimente organizate; 

500 de participanţi 

Trim. III Direcţia sport, 

Secția sport de 

performanță  

    Realizat 

 

Au fost organizate și desfășurate 6 evenimente 

sportive la lupta naţională “Trînta”, conform 

Regulamentului aprobat prin Ordinul nr.B/585 din 

28.08.2014, în cadrul cărora au participat peste 600 de 

persoane: 

- Evenimentul cultural “Ia Mania 2014”, desfășurat la 

data de 21 iunie  2014; 

- Campionatul la lupta națională “Trînta” la categoria 

tineret, desfășurat în perioada 14-15 martie în 

municipiul Chișinău; 

- Campionatul la lupta națională “Trînta” la categoria 

școlari, desfășurat în perioada 16-17 mai în s.Trinca, 

Edineț; 
- Campionatul la lupta națională “Trînta” la categoria 



cadeți, desfășurat în perioada 25-26 septembrie în 

orașul Căușeni; 

- Campionatul la lupta națională “Trînta” la categoria 

juniori, desfășurat în perioada 10-11 octombrie în 

municipiul Chișinău; 

- Campionatul la lupta națională “Trînta” la categoria 

seniori, desfășurat în perioada 20-21 noiembrie 

înmunicipiul Chișinău.  

8.6.  Organizarea şi participarea 

la competițiile naționale și 

internaționale a persoanelor cu 

dizabilități 

600 de participanți Trim. IV Direcţia sport, 

Secția sport de 

performanță 

Realizat 

 

     Au fost organizate 13 acțiuni sportive naționale și 

internaționale, la care a fost asigurată participarea a 

peste 750 de persoane cu nevoi speciale (dizabilități 
locomotorii, de văz, auz și de intelect). 

8.7. Desfășurarea Turneului de 

mini-fotbal “Cupa Eroilor”, 

consacrat Eroilor căzuți în 

războiul pentru apărarea 

integrității teritoriale și 

Independenței Republicii 

Moldova 

Acțiune desfășurată Trim. II Direcţia sport, 

Secția școli 

sportive și 

sportul pentru 

toți 

Realizat 

 

Turneul de mini-fotbal “Cupa Eroilor”, consacrat 

Eroilor căzuți în războiul pentru apărarea integrității 
teritoriale și Independenței Republicii Moldova a fost 

organizat și desfășurat la data de 22 februarie 2014, în 

municipiul Bălți, în incinta Complexului Sportiv 

Moldova.  În cadrul turneului au fost încadrate 123 

echipe cu participarera a 192 de participanți.  

8.8. Organizarea şi desfăşurarea 

Campionatului Şcolilor 

Sportive la 14 ramuri de sport 

 

14 ramuri de sport, 

15 000 de participanți 
Trim. I-

II 

Direcţia sport,  

Secția școli 

sportive și 

sportul pentru 

toți 

Realizat 

A fost organizat şi desfăşurat în perioada 12.02-

10.05.2014 Campionatul Şcolilor Sportive, ediția a-

VI-a în conformitate cu Calendarul acțiunilor sportive 

naționale și internaționale al Ministerului Tineretului 

și Sportului pentru anul 2014. Ediția s-a desfășurat  la 

14 ramuri de sport: lupte greco-romane, lupte libere, 

judo (f,b), lupta trînta, haltere, atletism, box, înot, 

caiac-canoe, orientare sportivă, tenis de masă (f,b), 



volei (f,b), baschet (f,b), handbal f(,b). În cadrul 

competițiilor au participat 22 000 de elevi.  

   Scopul acestui eveniment fiind propagarea modului 

sănătos de viață și stimularea activităților sportive din 

cadrul școlilor sportive din republică. 

În total, la Campionat au participat 93 şcoli sportive 

(inclusiv 13 şcoli sportive din stînga Nistrului). 

 

  8.9. Desfășurarea acțiunilor 

cultural- sportive    consacrate 

“Zilei Europei”:  

a) Cursa de alergări (cu generi- 

cul: “Nu consum de alcool-Nu 

consum de droguri”); 

b) Cursa de ciclism “Chișinău-

Rîșcani” 

Acțiune desfășurată, 

900 de participanți 
Trim.  II Direcţia sport,  

Secția școli 

sportive și 

sportul pentru 

toți, 
APL 

 

Realizat 

    La data de 7 mai 2014, în parcul ”Valea Trandafiri- 

lor” a fost desfășurată Cursa de alergări (cu genericul: 

“Nu consum de alcool-Nu consum de droguri”), 

consacrată “Zilei Europei”, în cadrul căreia au 

participat circa 1000 de personae pentru diferite 

categorii de vîrstă.   

 

8.10. Desfășurarea Festivalului 

Prieteniei, Creativității și 

Olimpismului, ediția a XXIV-a 

“Clipa Siderală” 

 

Acțiune desfășurată 

60 de participanți 
Trim. II Direcţia sport, 

Secția școli 

sportive și 

sportul pentru 

toți 
 

  

Realizat 

 

În perioada 20-22.05.2014, în orașul Vadul lui Vodă 

s-a organizat și desfășurat Festivalului Prieteniei, 

Creativității și Olimpismului “Clipa Siderală”, ediția a 

XXIV-a, care a întrunit 12 echipe, cu participarea a 

72 de persoane. 

    

8.11. Organizarea Turneului 

Republican de mini-fotbal între 

copii „Guguţă” (cu genericul: 

“Nu consum de alcool- 

Nu consum de droguri”); 

 

17 000 de participanți Trim. II Direcţia sport,  

Secția școli 

sportive și 

sportul pentru 

toți, 
gimnazii, licee 

Realizat 

Turneul Republican de mini-fotbal între copii „Gugu- 

ţă” (cu genericul: “Nu consum de alcool-Nu consum 

de droguri”) a fost organizat și desfășurat în colabora- 

re cu Federația Moldovenească de Fotbal și autorități- 
le administrației publice locale, în perioada mai-iunie 

2014. Competițiile din cadrul Turneului s-au desfășu- 

rat în patru etape, cu participarea a 14 423 de 

persoane.      



8.12. Organizarea Turneului 

Republican de fotbal „Cupa 

Guvernului”, ediţia a IX-a (cu 

genericul: “Nu consum de 

alcool-Nu consum de droguri”); 

 

 

 

 

20 000 de participanți 

 

 

Trim.  

III-IV 

 

 

Direcţia sport, 

 Secția școli 

sportive și 

sportul pentru 

toți 

   Realizat 

 

În perioada septembrie-octombrie 2014, Ministerul 

Tineretului și Sportului, în colaborare cu Federația 

Moldovenească de Fotbal a organizat și desfășurat 

Turneului Republican de fotbal „Cupa Guvernului”, 

ediţia a IX-a (cu genericul: “Nu consum de alcool-Nu 

consum de droguri”). În total au participat 16 665 

elevi din gimnaziile și liceele republicii. Competițiile 

din cadrul Turneului s-au desfășurat în patru etape.  

 

 

 

8.13. Organizarea şi 

participarea persoanelor cu 

dizabilităţi (de văz, locomotorii 

și mintale) la acţiuni cultural-

sportive, consacrate “Zilei 

internaționale a persoanelor cu 

dizabilități” 

 

 

 

 

500 de participanți 

 

 

 

Trim. IV 

 

 

 

Direcţia sport, 

 Secția școli 

sportive și 

sportul pentru 

toți 

Realizat 

 

       Au fost desfășurate acţiuni cultural-sportive, 

consacrate “Zilei internaționale a persoanelor cu 

dizabilități” , la care au participat participat peste 500 

de persoane cu nevoi speciale (de văz, locomotorii și 

mintale): 

1. La data de 3.12.2014, la centrul ARTICO s-au 

desfășurat acțiuni cultural sportive pentru persoanele 

cu disfuncții locomotorii; 

2. În perioada 6-7.12.2014, în incinta școlii auxiliare 

nr.6 s-au desfășurat acțiuni cultural-sportive pentru 

copii cu dizabilități fizice; 

3. În perioada 01-03.12.2014, în incinta ÎIP 

”Lumintehnica” SRL și Liceul Teoretic ”Universul” 

s-au desfășurat acțiuni cultural-sportive pentru copii 

cu disfuncții de văz. 

 

 



Obiectivul nr. 9: Dezvoltarea managementului în activităţile sportve  (Programul de activitate al Guvernului “Integrare Europeană, Libertate, 

Democraţie, Bunăstare” 2013-2014) 

9.1. Şedinţe metodice cu 

conducătorii şcolilor/liceelor 

sportive şi responsabilii de 

domeniul sportului din 

republică cu privire la 

managementul activității 
sportive 

2 ședințe desfășurate 

140 de participanți 
 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcţia sport,  

 Secția școli 

sportive și 

sportul pentru 

toți 

Realizat 

 

     Au fost organizate 2 ședinţe metodice cu conducă- 

torii şcolilor/liceelor sportive şi responsabilii de 

domeniul sportului din republică cu privire la 

managementul activității sportive, la care au fost 

prezenți 140 de participanți. Ședințele au avut loc la 

data de 15 ianuarie 2014 și 17 decembrie 2014. 

 

9.2. Desfăşurarea lecţiilor-

model pe ramuri de sport 

(Fotbal, Box, Caiac-canoe) 

 

3 lecții demonstrative 

desfășurate 

120 de participanți 

Trim.   

II-IV 

Direcţia sport  Realizat 

 

  Au fost organizate și desfășurate 3 lecții-model pe 

ramuri de sport (Fotbal, Box, Caiac-canoe), la care au 

participat 120 de persoane: 

1. La data de 11.10.2014, lacul Valea Morilor, lecții-
model de Caiac-canoe. 

2. La data de 19.10.2014, Î.S. „Manejul de atletică 

uşoară”, lecții-model la Box. 

3. La data de 25.10.2014, Stadionul Şcolii sportive 

specializată de fotbal, lecții-model de Fotbal. 

 

9.3. Organizarea şi desfăşurarea 

întrunirilor metodico-practice 

“MASTER CLASS”  privind 

instruirea şi antrenamentele pe 

unele ramuri de sport în 4 zone  

ale Republicii Moldova 

(Briceni, Bălţi, Căuşeni şi 

Cahul) 

 

4 întruniri desfășurate 

300 de participanți 
Trim.   

II-IV 

Direcţia sport  Realizat 

 

Au fost organizate și desfășurate întruniri metodico-

practice ,,Master Class” ”  privind  implementarea 

noilor practici şi metode în procesul de instruire şi 

antrenament pe ramuri de sport în comun cu unitățile 

responsabile de domeniul educației fizice și sportului 

în cadrul APL în  zone ale RM ( 4 raioane):  

1. ,,Master Class” la tenis în mun.Chișinău, desfășurat 

http://mts.gov.md/manej
http://mts.gov.md/manej
http://mts.gov.md/SSRS_fotbal
http://mts.gov.md/SSRS_fotbal


la 29.11.2014, la care au participat 250 de copii și 

tineri; 

2.,,Master Class” la haltere în or. Cahul desfășurat la 

03.12.2014, la care au participat 40 de elevi din 

diferite școli a or. Cahul; 

3. ,,Master Class” la box în or.Lipcani, Briceni, desfă- 

șurat la 08.11.2014, la care au participat 45 de elevi; 

4. ,,Master Class” la fotbal în mun.Bălți, desfășurat la 

18.09.2014, la care au participat 180 de elevi; 

Urmare desfăşurării întrunirilor metodico-practice 

“MASTER CLASS”  privind instruirea şi antrenamen 

tele pe unele ramuri de sport în 4 zone ale Republicii 

Moldova au fost antrenați 515 de participanți. 
 

9.4. Organizarea şi desfăşurarea 

campaniilor de promovare a 

ramurilor sportive prioritate pe 

teritoriul Republicii Moldova 

(baschet, volei, lupte) 

 

4 campanii desfășurate; 

400 de participanți 
Trim.   

II-IV 

Direcţia sport  Realizat 

 

    Prin intermediul federațiilor de profil au fost 

organizate şi desfăşurate 4 campanii de promovare a 

ramurilor sportive prioritate pe teritoriul Republicii 

Moldova, (baschet, volei, lupte), inclusiv în raioanele 

din stînga Nistrului, conform Calendarului acțiunilor 

Sportive naționale și internaționale, cu participarea a 

peste 500 de persoane. 

 

9.5.Tarifarea şcolilor/liceelor 

sportive din republică 

 

 

Numărul de școli/licee 

sportive tarifate; 

88 de școli tarifate 

 

Trim.   

IV 

Direcţia sport,  

 Secția școli 

sportive și spor -

tul pentru toți 

  Realizat 

 

Au fost tarifate 92 de școli sportive examinate. Toate 

școlile sportive au fost tarifate, inclusiv școlile din 

subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, 

conform Hotărîrii nr.463 ”Cu privire la aprobarea 

Regulamentului şcolilor sportive”. În urma acestor 

acțiuni se aprobă și se verifică contingentul de elevi 

conform grupelor valorice. 



9.6. Colectarea și generalizarea 

rapoartelor statistice anuale: 

- Dezvoltarea culturii fizice 

şi sportului (nr. 1-cf); 

- Activitatea şcolilor 

sportive (nr. 5-şs). 

 

90 de rapoarte din 

școli/licee sportive;  

35 de rapoarte din 

raioane și municipii 

Trim. 

I-II 

Direcţia sport,  

 Secția școli 

sportive și spor -

tul pentru toți 

Realizat 

 

    Au fost colectate și generalizate 90 de rapoarte din 

școli/licee sportive și 35 de rapoarte din raioane și 

municipii, conform Legii nr.412 din 9.12.2004 ”Cu 

privire la statistica oficială” cu prezentarea ulterioară 

a acestora Biroului Național de Statistică. 

Obiectivul nr.10: Dezvoltarea infrastructurii sportive și modernizarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor sportive (PDS) 

10.1. Reconstrucția edificiului 

sportiv din str. Lăpușneanu, 

nr.2 din cadrul Centrului 

Sportiv de Pregătire a Loturilor 

Naţionale 

Edificiu sportiv 

reconstruit 

Trim. II Centrul Sportiv 

de Pregătire al 

Loturilor Naţiona 

le, Direcţia sport 

Direcţia 

financiară 

Realizat 

   Lucrările de reconstrucţie a edificiului sportiv din 

str. Lăpușneanu, nr.2  (Sala de haltere) din cadrul 

Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naţionale, 

au fost realizate integral, în termenii indicați (luna 

mai, 2014).  

10.2. Construcția terenului de 

fotbal al Școlii sportive 

specializate de fotbal din 

comuna Stăuceni, municipiul 

Chișinău  

Teren de fotbal construit  Trim. IV Direcţia sport,  

 Secția școli 

sportive și spor -

tul pentru toți, 
Direcția Juridică, 

Direcţia 

financiară 

Realizat 

 

   Construcţia terenului de fotbal din comuna Stăuceni 

a Şcolii sportive specializate de fotbal, la care au fost 

alocate, pe parcursul anului 2014 resurse financiare 

bugetare în sumă de 1,0 mln. lei, a fost finisată.     

   A fost elaborată documentaţia de proiect pentru con 

strucţia terenului de fotbal cu dimensiunile 80x115 m. 

din comuna Stăuceni. Conform documentaţiei de 

proiect au fost realizate lucrările de planificare a 

terenului, s-au realizat lucrările de drenaj, terasament, 

de compactare a straturilor de nisip şi prundiş. A fost 

așternut stratul de asfalt pe suprafața terenului 

respectiv. S-a instalat gardul de împrejmuire cu o 

lungime de 382 metri liniari al teritoriului aferent 

terenului de fotbal cu dimensiunile de 80x115 m.     

 



10.3. Elaborarea studiului de 

fezabilitate pentru edificiul 

sportiv Palatul Sportului  

Studiu de fezabilitate 

elaborat 

 

Trim. IV Direcţia sport,  

Direcţia 

financiară, 

Direcția juridică 

 

Nerealizat 

 

În scopul elaborării studiului de fezabilitate pentru 

edificiul sportiv Palatul Sportului, nu au fost acceptate 

cheltuielile bugetare în CBTM pe anii 2014-2016 și 

pe anii 2015-2017. Din cauza lipsei resurselor financi- 

are, n-a fost posibilă realizarea acțiunii nominalizate.  

10.4.  Dotarea cu utilaj medical 

performant a Centrului Medical 

din cadrul Centrului Sportiv de 

Pregătire a Loturilor Naționale 

Utilaj medical asigurat, 

conform alocațiilor 

Trim. II Direcţia sport 

Direcţia Juridică, 

Direcţia financia- 

ră, Centrul 

Sportiv de 

Pregătire al 

Loturilor 

Naţionale 

 Realizat parţial 

A fost stabilită lista celui mai prioritar echipament 

medical, necesar pentru o pregătire adecvată și 

obținere de performanțe a lotului olimpic la Jocurile 

Olimpice din Rio de Janeiro (Brazilia) – 2016.   
Din motivul lipsei resurselor financiare, pe parcursul 

anului 2014 n-a fost posibil de procurat utilajul 

medical performant pentru Centrului Medical al 

Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale.  

10.5.  Asigurarea școlilor 

sportive cu inventar și utilaj 

sportiv în scopul creării 

condițiilor favorabile de 

activitate  

  Numărul de școli 

sportive asigurate 

 

Trim. IV Direcţia sport,  

Direcţia finan -

ciară 

Realizat 

   În scopul creării condițiilor favorabile de activitate, 

a fost procurată tehnică, utilaj și inventar sportiv în 

sumă de 434 708,80 lei pentru 13 școli sportive. 

Obiectivul nr.11:  Monitorizarea implementării documentelor de politici sectoriale şi intersectoriale  

 

11.1.  Planul de acţiuni al 

Guvernului pentru anul 2014 

 

Raport elaborat şi 

raportat pe platforma 

online www.raportare. 

gov.md (PlanPRO) 

Trimestri

al 

 

DAMEP, în 

colaborare cu 

subdiviziunile 

structurale ale 

MTS  

 

Realizat 

  Rapoartele trimestriale  privind monitorizarea imple- 

mentării Planului de acțiuni al Guvernului pentru anul 

2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.164 din 

05.03.2014,  la capitolul ”Politici de Tineret și Sport” 

 au fost elaborate și prezentate Cancelariei de Stat în 

termenii stabiliți, totodată acestea fiind raportate pe 

platforma online www.raportare.gov.md (PlanPRO). 

http://www.raportare/
http://www.raportare/


11.2. Planul național de acțiuni 

în Domeniul Drepturilor 

Omului pe anii 2011-2014, 

aprobat prin Hotărîrea 

Parlamentului nr.90 din 

12.05.2011 cu modificările şi 

completările ulterioare 

Raport elaborat şi 

prezentat Ministerului 

Justiţiei 

 

Semestri

al 

DAMEP, în 

colaborare cu 

subdiviziunile 

structurale ale 

MTS  

 

Realizat 

Rapoartele semestriale, inclusiv raportul consolidat 

privind monitorizarea implementării  Planul național 

de acțiuni în Domeniul Drepturilor Omului pe anii 

2011-2014, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului 

nr.90 din 12.05.2011 cu modificările şi completările 

ulterioare au fost elaborate și prezentate Ministerului 

Justiției în termenii stabiliți. 
 

11.3. Planul naţional de 

prevenire şi combatere a  

Traficului de Fiinţe Umane  

pentru anii 2014-2016 

 

Raport elaborat şi 

prezentat în instituţia  

solicitantă 

Semestri

al 

Direcţia Tineret 

 
Realizat 

  În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului 

nr.484 din 26.06.2014 ,,Cu privire la aprobarea Planu- 

lui național de prevenire şi combatere a traficului de 

fiinţe umane pentru anii 2014-2016 și modificarea 

Hotărîrii Guvernului nr. 472 din 26 martie 2008”, 

rapoartele semestriale despre realizarea Planului no- 

minalizat au fost elaborate și prezentate Comitetului 

național pentru combaterea TFU  în termenii indicați. 

11.4. Planul de acțiuni antidrog 

pe anii 2014-2016  pentru 

implementarea Strategiei 

naţionale antidrog pe anii 2011-

2018, aprobată prin Hotărîrea 

Guvernului nr.1208 din 27 

decembrie 2010 

Raport elaborat şi 

prezentat în instituţia  

solicitantă 

 

Semestri

al 

Direcţia Sport,  

Secţia sport de 

performanță  

 

Realizat 

Rapoartele semestriale privind monitorizarea 

implementării Planului de acțiuni antidrog pe anii 

2014-2016  pentru implementarea Strategiei naţionale 

antidrog pe anii 2011-2018, aprobată prin Hotărîrea 

Guvernului nr.1208 din 27 decembrie 2010  au fost 

elaborate și prezentate Guvernului Republicii Moldo-      

va(Comisiei Naționale Antidrog), în termenii stabiliți. 

11.5. Planul de acțiuni pentru 

implementarea Programului  

Național privind controlul 

alcoolului pe anii 2012-2020, 

aprobat prin  Hotărîrea 

Guvernului nr.360 din 

06.06.2012 

Informaţie elaborată şi 

prezentată Ministerului 

Sănătăţii 

 

La data 

de 

31.03.201

4 

DAMEP 

Direcţia sport, 

Direcţia Tineret 

Realizat 

   Raportul anual privind realizarea Planului de acțiuni 

pentru implementarea Programului  Național privind 

controlul alcoolului pe anii 2012-2020, aprobat prin  

Hotărîrea Guvernului nr.360 din 06.06.2012 a fost 

elaborat și prezentat Ministerului Sănătății, conform 

termenelor stabiliți. 



11.6. Planul de acţiuni pe anii 

2014-2015 pentru implemen- 

tarea Strategiei naţionale 

anticorupţie pe anii 2011-2015 

(HP nr.154 din 21.07.2011) 

 

Raport elaborat şi 

prezentat CNA 

 

Trimestri

al 

DAMEP, în 

colaborare cu 

subdiviziunile 

structurale ale 

MTS  

 

Realizat 

 

    Rapoartele trimestriale privind gradul de realizare 

al Planului de acţiuni pe anii 2014-2015 pentru 

implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe 

anii 2011-2015, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului 

nr.154 din 21.07.2011 au fost elaborate și prezentate 

Centrului Național Anticorupție, în termenii indicați. 
 

 

11.7. Planul de acţiuni pe anii 

2011-2015 privind implemen -

tarea Strategiei naţionale în 

domeniul migraţiei şi azilului 

(2011-2020) aprobat prin HG 

nr.1009 din 26 decembrie 2011 

 

Raport elaborat şi 

prezentat MAI 

 

trimestri

al 

Direcţia Tineret 

 
Realizat 

 

    Rapoartele trimestriale privind realizarea Planului 

de acţiuni pe anii 2011-2015 privind implementarea 

Strategiei naţionale în domeniul migraţiei şi azilului 

(2011-2020) aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr.1009 din 26 decembrie 2011 au fost elaborate și 

prezentate Ministerului Afacerilor Interne, în termenii 

stabiliți. 
 

 

11.8. Planul național de acțiuni 

pentru ocuparea forţei de muncă 

pe anul 2014, aprobat prin HG 

nr.1091 din 31.12.2013   

 

 Informaţie elaborată şi 

prezentată MMPSF 

 

La data 

de 

10.02.20

14 

Direcţia Tineret 

 
Realizat 

 

   Raportul anual privind gradul de realizare a Planului 

național de acțiuni pentru ocuparea forţei de muncă pe 

anul 2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1091 

din 31.12.2013  a fost elaborat și prezentat 

Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, în 

termenii stabiliți. 
 

 

 

 



Obiectivul nr.12: Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Ministerului (PDS) 

12.1. Asigurarea dezvoltării 

profesionale continue a funcţio 

- narilor publici din cadrul 

Ministerului în scopul formării 

unei echipe profesioniste și 

integere 

 

Elaborarea Planului de 

instruire pentru  

angajaţii ministerului 

pentru semestrul I  

şi semestrul II al anului 

2014 

Ianuarie  

 

septembr

ie 

Serviciul resurse 

umane 
Realizat 

 

   Planul de instruire pe semestrul I și II pentru 

angaja- ții ministerului a fost elaborat și aprobat. În 

cadrul cursurilor de perfecționare profesională a 

personalului din Ministerul Tineretului și Sportului 

pentru  semest- ru I al anului 2014 au participat 14 

persoane, iar în semestrul II al anului 2014 au 

participat 16 persoane. 

 

12.2.  Asigurarea perfecționării 

continue a personalului din Mi- 

nister în domeniul managemen- 

tului performanţei, în elaborarea 

și evaluarea politicilor publice, 

managementul şi elaborarea 

programelor/proiectelor,  mana- 

gementul documentelor, dezvol- 

tarea abilităților manageriale, de 

planificare a activității, inclusiv 

dezvoltarea abilităților de exer- 

citare a atribuţiilor de serviciu, 

conform planului de instruire 

anual 

10 persoane instruite Pe 

parcur- 

sul 

anului 

Serviciul resurse 

umane 
Realizat 

 

În contextul asigurării perfecționării continue a 

personalului din Minister, 2 persoane au fost instruite 

în domeniul managementului performanţei, îar 30 de 

funcționari publici au fost instruiți la diverse cursuri 

de instruire: în elaborarea politicilor publice, 

dezvoltarea abilităților manageriale, de planificare a 

activității, inclusiv dezvoltarea abilităților de 

exercitare a atribuţiilor de serviciu. 

12.3. Monitorizarea activităţii 

de formare profesională conti -

nuă a funcţionarilor publici din 

cadrul Ministerului 

Raport anual elaborat ianuarie Serviciul resurse 

umane 
Realizat 

 

Raport anual privind monitorizarea activităţii de 

formare profesională continuă a funcţionarilor publici 

din cadrul Ministerului pentru anul 2014 este în 

proces de definitivare. Urmare, raportul elaborat va fi 

plasat pe pagina web a Ministerului. 

 



Obiectivul nr.13: Implementarea procesului de guvernare eletronică (e-government) în cadrul Ministerului  

 

13.1. Lansarea unei noi pagini 

web a Ministerului Tineretului 

şi Sportului, conform modelu -

lui-tip pentru crearea paginilor 

web oficiale ale autorităţilor 

administraţiei publice centrale 

în reţeaua internet, conform HG 

nr.188 din 03.04.2012    

Pagina web a 

Ministerului elaborată şi 

lansată 

Trim. I Programatorul  

(specialistul TI )  
Realizat parțial 

 

      Pagina nouă a ministerului este elaborată si 

lansată conform modelului-tip pentru crearea 

paginilor web oficiale doar in varianta de test pe 

pagina http://mts.cts.md.  

 

13.2. Planul de acţiuni pe anul 

2014 pentru implementarea 

Programului strategic de 

modernizare tehnologică a 

guvernării (e-Transformare), 

aprobat prin prin  Hotărîrea 

Guvernului nr.1096 din 31 

decembrie 2013 

 

Sistemul informaţional 

de gestiune a 

documentelor 

(SIGEDIA) pilotat 

Decem- 

brie 

Programatorul  

(specialistul TI) 

în colaborare cu 

subdiviziunile 

structurale ale 

MTS  

 

Conform Planului de acţiuni pe anul 2014 pentru 

implementarea Programului strategic de modernizare 

tehnologică, MTS este inclus pentru etapa a II-a de 

implementare a  sistemului  SIGEDIA: 

     Sistemul SIGEDIA se află în proces de pilotare la  

Cancelaria de Stat şi cele 8 ministere din etapa I de 

implementare.  

Ministerul Tineretului și Sportului este inclus pentru 

etapa a II-a de implementare a SIGEDIA, urmare 

definitivării implementării primei etape al Sistemului 

informaţional dezvoltat, lansat, pilotat şi operaţional 

în exploatare la 9 autorităţi ale administraţiei publice 

centrale.  

3. Consecinţele pentru Programul de Dezvoltare Strategică  

      

     Obiectivele și acțiunile realizate conform Planului anual de acțiuni al Ministerului Tineretului şi Sportului pentru anul 2014 au contribuit la 

realizarea Programului de Dezvoltare Straregică al Ministerului pentru anii 2012-2014.  

 

 

  

 
 

http://mts.cts.md/

