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              RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE  

       al Ministerului Tineretului şi Sportului pentru anul 2015    

 

1. Sumar executiv        
       În  Planul anual de acțiuni al Ministerului Tineretului şi Sportului pentru anul 2015 au fost planificate spre realizare 17  obiective, cu un 

număr total de 113 acțiuni.  

Reieșind din nivelul de realizare a acțiunilor planificate, realizate sînt  92, ceea ce constituie 81,4%; Realizate parţial – 18, ceea ce constituie 

15,9%;  Nerealizate – 3 acţiuni, ceea ce constituie 2,7% din  numărul total al acțiunilor planificate.  

      Motivul realizării parţiale a acţiunilor planificate, inclusiv a celor nerealizate, rezultă din fluctuația de cadre calificate, numărul insuficient de 

unități de personal în cadrul unor subdiviziuni structurale ale Ministerului, fapt ce generează dificultăți în procesul de elaborare, implementare și 

monitorizare a politicilor de tineret şi sport.  

      În scopul eficientizării activității Ministerului, se impun recomandări de suplimentare a numărului unităților de personal al Ministerului cu 

unităţi de personal calificat, ce ar contribui la realizarea pe deplin a acţiunilor planificate și angajamentelor asumate, în termenii stabiliţi. 

      De asemenea, este necesară crearea, cel puțin a unei structuri de implementare a politicilor de tineret în subordinea Ministerului, care ar 

contribui esențial la realizarea plenară a măsurilor și acțiunilor prevăzute în documentele de planificare strategică din sectorul de tineret.  

2. Implementarea Planului anual de acțiuni  
 

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

 

Acțiuni 

 

 

Indicatori de 

produs/rezultat 

 

Termen 

de 

realizare 

Responsabil 

(subdiviziune) 

 

Nivel de realizare/Descriere succintă 
realizat (2), realizat parţial (1), nerealizat (0) 



 

1.1. Proiecte de acte legislative: 

1.1. Modificarea și completarea 

Legii cu privire la tineret 

Proiectul legii definitivat 

și înaintat spre aprobare 

Trim. IV Direcția tineret 

Direcția juridică 

Grupul de lucru 

 

Realizat parţial 

     Proiectul legii cu privire la tineret a fost elaborat 

și consultat public.  

     Consultările publice au fost organizate și 

desfășurate cu participarea celor mai importanţi 

actori, care au fost vizaţi în procesul de elaborare a 

proiectului de lege. 

     Proiectul Legii cu privire la tineret se află la etapa 

de avizare, care urmează a fi definitivat și înaintat 

spre aprobare. 

     Proiectul nominalizat este plasat pe pagina web a 

Ministerului Tineretului și Sportului și pe portalul 

guvernamental www.particip.gov.md 

 

 

1.2.  Definitivarea proiectului 

legii privind modificarea și 

completarea Legii nr.330-XIV din 

25.03.1999 ,,Cu privire la cultura 

fizică și sport” 

Proiectul legii definitivat 

și înaintat spre aprobare 

Trim. IV Direcția juridică 

Direcția sport  

Grupul de lucru 

 

Nerealizat 

     Pe parcursul anului 2015, a fost inițiat procesul de 

elaborare a proiectului legii privind modificarea și 

completarea Legii nr.330-XIV din 25.03.1999 ,,Cu 

privire la cultura fizică și sport”. 

     Pe parcursul anului 2016, urmare a investirii 

noului Guvern, proiectul legii privind modificarea și 

completarea Legii nr.330-XIV din 25.03.1999 ,,Cu 

privire la cultura fizică și sport” va fi elaborat, 

consultat, avizat, definitivat și prezentat Guvernului, 

spre aprobare. 

 

 

http://www.particip.gov.md/


1.2. Proiecte de acte normative: 

1.2.1. Monitorizarea procesului de 

implementare a Hotărîrii 

Guvernului nr.733 din 29.09.2011 

„Cu privire la crearea Comisiei 

guvernamentale pentru politicile 

de tineret”  

  Raportul de 

monitorizare întocmit   

Trim IV Direcția tineret 

Direcția analiză,  

monitorizare 

 și evaluare a  

politicilor 

 

Realizat 

       A fost realizat procesul de monitorizare a 

implementării Hotărîrii Guvernului nr.733 din 

29.09.2011 „Cu privire la crearea Comisiei 

guvernamentale pentru politicile de tineret”.  

       A fost elaborat Raportul privind monitorizarea 

procesului de implementare a Hotărîrii Guvernului 

nominalizate, cu propunerile de rigoare, conform 

prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.1181 din 

22.12.2010 și  prezentat Ministerului Justiției, în 

termenii stabiliți. 

1.2.3. Elaborarea Regulamentului-

cadru al Consiliilor locale ale 

tinerilor  

Regulament-cadru 

elaborat și înaintat spre 

aprobare 

Trim. IV Direcția tineret 

Grupul de lucru 
Realizat 

     Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 

Consiliilor locale de tineret a fost elaborat și 

consultat, în cadrul a 5 ședințe de lucru organizate și 

desfășurate în comun cu Grupul Consiliilor raionale 

ale tinerilor și specialiștii de tineret.  

     Regulamentul-cadru  a fost înaintat, spre aprobare, 

în modul stabilit.        

1.2.4. Elaborarea proiectului 

Regulamentului-cadru al Comisiei 

raionale (municipale) pentru 

politicile de tineret  

Proiectul regulamentului-

cadru  elaborat și înaintat 

spre aprobare 

Trim IV Direcția tineret 

Grupul de lucru 

     Conform prevederilor pct. 6 al Hotărîrii 

Guvernului nr.733 din 29.09.2011 „Cu privire la 

crearea Comisiei guvernamentale pentru politicile de 

tineret”, consiliilor raionale şi primăriilor 

municipiilor este recomandat să-și creeze Comisii 

raionale (municipale) pentru politicile de tineret, pe 

baza principiului de paritate între reprezentanții 

autorităților publice locale şi reprezentanţii societății 

civile de tineret. 

     Urmare a implementării prevederilor Hotărîrii 

Guvernului nominalizate, 5 comisii raionale/ 

municipale pentru politicile de tineret (Strășeni, 



Ungheni, Cahul, Ialoveni, Fălești) și-au elaborat 

propriile Regulamente de funcționare, avînd la bază 

modelul Regulamentului Comisiei guvernamentale 

pentru politicile de tineret, aceasta constituind temei 

pentru lipsa necesității elaborării unui regulament-

cadru al structurilor de co-management. 

1.2.5. Elaborarea proiectului 

Regulamentului-cadru de acordare  

a granturilor mici la nivel de raion 

dedicat dezvoltării sectorului 

neguvernamental de tineret  

Proiectul 

Regulamentului-cadru 

elaborat și înaintat spre 

aprobare 

Trim IV Direcția tineret 

Grupul de lucru 

     Conform prevederilor Hotărîrii Guvernului 

nr.1213 din 27.12.2010 ,,Privind aprobarea unor 

măsuri de susţinere a activităţilor pentru tineret” și 

Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 656 din 

17.10.2011 „Privind aprobarea Metodologiei-cadru 

de organizare şi desfăşurarea a concursului pentru 

finanţarea programelor şi/sau proiectelor pentru 

tineret”, autorităţile administraţiei publice locale pot 

aplica cadrul normativ nominalizat pentru iniţierea și 

acordarea granturilor mici, la nivel de raion, dedicate 

dezvoltării sectorului neguvernamental de tineret, 

fără elaborarea unui Regulament-cadru. 

     Astfel, beneficiind de autonomie locală, conform 

principiilor de descentralizare, priorităților stabilite la 

nivel local, fiecare autoritate publică locală decide 

privind oferirea de granturi sau contractarea unor 

servicii de la organizațiile societății civile.    

1.2.6. Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului privind 

modificarea și completarea 

Hotărîrii Guvernului nr.1552 din 

04.12.2002 „Pentru aprobarea 

normelor financiare pentru 

activitatea sportivă” 

 

Proiectul hotărîrii 

Guvernului elaborat și 

prezentat spre aprobare 

Trim. IV Direcția sport 

Direcția juridică 

Grupul de lucru 

Realizat parţial 

     Proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea 

și completarea Hotărîrii Guvernului nr.1552 din 

04.12.2002 „Pentru aprobarea normelor financiare 

pentru activitatea sportivă” a fost elaborat, consultat 

și prezentat spre avizare. 

     Urmare a investirii noului Guvern, proiectul 

hotărîrii Guvernului nominalizat va fi prezentat, 

repetat, spre avizare, pentru a fi definitivat și 

prezentat Guvernului spre aprobare.  



1.2.7. Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului privind 

modificarea și completarea 

Hotărîrii Guvernului nr. 639 din 

28.07.2014 „Pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la 

modul de stabilire şi de plată a 

burselor lunare sportivilor de 

performanţă” 

Proiectul hotărîrii 

Guvernului elaborat și 

prezentat spre aprobare 

Trim. II Direcția sport 

Direcția juridică 

Grupul de lucru 

Realizat parţial 

      Proiectul hotărîrii Guvernului privind 

modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 

639 din 28.07.2014 „Pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi de 

plată a burselor lunare sportivilor de performanţă” a 

fost elaborat. 

     Urmare a investirii noului Guvern, va fi inițiat 

procesul de avizare a proiectului nominalizat, pentru 

a fi definitivat și prezentat Guvernului spre aprobare, 

în modul stabilit. 

1.2.8. Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului privind 

completarea și modificarea 

Hotărîrii Guvernului nr.807  

din  07.12.2009 „Pentru aprobarea 

modificărilor şi completărilor ce 

se operează în unele hotărîri ale 

Guvernului” 

Proiectul hotărîrii 

Guvernului elaborat și 

prezentat spre aprobare 

Trim. I Direcția sport 

Direcția juridică 

Grupul de lucru 

Realizat parţial 

     Proiectul hotărîrii Guvernului privind completarea 

și modificarea Hotărîrii Guvernului nr.807 din  

07.12.2009 „Pentru aprobarea modificărilor şi 

completărilor ce se operează în unele hotărîri ale 

Guvernului” a fost elaborat, consultat și avizat de 

ministerele de resort. 

     Urmare a investirii noului Guvern, proiectul va fi 

prezentat, repetat, spre avizare, pentru a fi definitivat 

și prezentat Guvernului spre aprobare.  

1.2.9. Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului privind 

modificarea și completarea  

Hotărîrii Guvernului nr.356 din 

26.03.2003 „Cu privire la 

aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a 

federațiilor sportive naționale” 

Proiectul hotărîrii 

elaborat și înaintat spre 

aprobare 

Trim. IV Direcția sport 

Secția sport de  

performanță 

Direcția juridică 

Federațiile 

Sportive 

 naționale 

Nerealizat  

     Pe parcursul anului 2015 nu a fost elaborat 

proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea și 

completarea Hotărîrii Guvernului nr.356 din 

26.03.2003 „Cu privire la aprobarea Regulamentului 

de organizare și funcționare a federațiilor sportive 

naționale”, această acțiune fiind trecută/planificată, 

spre realizare, pentru anul 2016. 

1.2.10.  Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului privind 

completarea și  modificarea  

Hotărîrii Guvernului nr.766 din 

Proiectul hotărîrii 

Guvernului elaborat și 

înaintat spre aprobare 

Trim. III Direcția sport 

Secția școli 

sportive 

 şi sportul pentru 

Realizat 

     Proiectul hotărîrii Guvernului privind completarea 

și  modificarea  Hotărîrii Guvernului nr.766 din 

12.11.2001 “Cu privire la aprobarea Regulamentului 



12.11.2001 “Cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind 

organizarea și funcționarea 

Ministerului Tineretului și 

Sportului, structurii și efectivului 

limită a aparatului central al 

acestuia” 

toţi 

Direcția  

Juridică 

privind organizarea și funcționarea Ministerului 

Tineretului și Sportului, structurii și efectivului limită 

a aparatului central al acestuia” a fost elaborat, avizat 

și prezentat Guvernului spre aprobare. 

   Urmare, a fost adoptată Hotărîrea Guvernului nr.6 

din 19.01.2016 „Cu privire la modificarea unor 

hotărîri ale Guvernului”. 

1.2.11. Definitivarea proiectului 

hotărîrii Guvernului privind 

reorganizarea Î.S. „Manejul de 

Atletică Ușoară” 

Proiectul hotărîrii 

Guvernului definitivat și 

înaintat spre aprobare 

Trim. II Direcția juridică 

Direcția 

financiară 

Grupul de lucru 

Realizat parţial 

     Proiectul hotărîrii Guvernului privind 

reorganizarea Î.S. „Manejul de Atletică Ușoară” a 

fost elaborat, consultat și avizat. 

     Urmare a investirii unui nou Guvern, proiectul 

respectiv va fi prezentat, repetat, spre avizare, 

definitivat și prezentat Guvernului, spre aprobare, în 

modul stabilit.  

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

2.1.Elaborarea Programului de 

Dezvoltare Strategică a sectorului 

de tineret și sport pentru anii 

2015-2017 

Proiectul Programului 

elaborat și prezentat spre 

aprobare 

Trim. IV Grupul de lucru 

Direcția analiză, 

 monitorizare și  

evaluare  

a politicilor  

     Reieșind din faptul că, Cancelaria de Stat nu a 

inițiat procesul de elaborare a Programelor de 

Dezvoltare Strategică pe sectoare pentru anii 2015-

2017, nu a fost posibilă elaborarea Programului de 

Dezvoltare Strategică a sectorului de tineret și sport 

pentru anii 2015-2017. 

2.2. Elaborarea și actualizarea 

Strategiei sectoriale de cheltuieli 

pe sectorul tineret și sport pentru 

anii 2016-2018  

Proiectul Strategiei 

elaborat şi prezentat spre 

aprobare 

Trim. II Grupul de lucru  

Direcția financi- 

ară, Direcţia ana 

liză, Monitoriza- 

re şi evaluare a 

politicilor 

Realizat 
     Strategia sectorială de cheltuieli pentru sectorul 

tineretului și sportului pentru anii 2016-2018 a fost 

elaborată, consultată, coordonată cu Cancelaria de 

Stat și prezentată Ministerului Finanțelor, în termenii 

stabiliți.  

2.3. Elaborarea proiectului 

Strategiei de dezvoltare a culturii 

fizice și sportului în Republica 

Moldova 2020 

Proiectul strategiei 

elaborat și înaintat spre 

aprobare 

Trim. IV Grupul de lucru  

Direcția sport  

Direcția analiză,  

monitorizare și 

Realizat parţial 

     Proiectul Strategiei de dezvoltare a culturii fizice 

și sportului în Republica Moldova 2020 a fost 

elaborat și se află la etapa de consultare publică. 



 evaluare 

 a politicilor 

Direcția juridică 

     Proiectul Strategiei nominalizate urmează a fi 

definitivat, avizat și înaintat Guvernului spre 

aprobare. 

2.4. Elaborarea proiectului 

Programului naţional de 

propagare a modului de viaţă 

sănătos și a Planului de acțiuni 

pentru implementarea acestuia 

Proiectul Programului 

elaborat şi prezentat spre 

aprobare 

Trim. IV Direcția sport,  

Direcția analiză,  

monitorizare și  

evaluare a 

politicilor 

Direcția juridică 

Grupul de lucru  

 

Realizat parţial 

     Proiectul Planului de implementare a  

Programului de propagare a modului de viaţă sănătos 

în Republica Moldova 2020 a fost elaborat și plasat 

pe pagina web oficială a Ministerului, spre consultare 

publică. 

     La etapa următoare, proiectul dat urmează a fi 

definitivat și prezentat spre aprobare. 

2.5. Definitivarea Propunerii de 

Politică Publică „Consolidarea 

unui mecanism viabil de 

coordonare și dezvoltare a 

voluntariatului” 

Propunere de Politică 

Publică definitivată și 

înaintată la CIPS pentru 

aprobare 

Trim. IV Direcția tineret 

Grupul de lucru 

Direcția analiză, 

 monitorizare și  

evaluare a 

politicilor 

Realizat  

     În scopul definitivării PPP: S-a elaborat arborele 

Problemei Propunerii de Politică Publică 

„Consolidarea unui mecanism viabil de coordonare și 

dezvoltare a voluntariatului”. A fost identificat 

obiectivul general și obiectivele specifice, au fost 

identificate 3 Opțiuni de soluționare a Problemei 

PPP, care au fost revizuite în comun cu membrii 

Grupului de lucru, în scopul  definitivării acestora.  

     Conform Procesului-verbal din 16.12.2015, va fi 

modificată Legea nr.121 din 18. 06.2010 cu privire la 

Voluntariat, prin care va fi creat Centrul Național al 

Voluntariatului, ce va coordona și dezvolta sectorul 

de voluntariat - opțiunea susținută. 

2.6. Elaborarea conceptului 

privind mecanismul de colectare a 

datelor din sectorul de tineret  

Concept elaborat și 

consultat 

Trim IV Direcția tineret, 

Grupul de lucru 
Realizat parţial 

    În contextul implementării Strategiei de dezvoltare 

a sectorului de tineret 2020, au fost elaborați termenii 

de referință privind selectarea unui consultant 

național, care va elabora mecanismul de monitorizare 

și colectare a datelor din sectorul de tineret.  

     Urmare, în perioada iulie-decembrie 2015 a fost 

elaborată nota conceptuală de colectare a datelor și 



monitorizare a Strategiei de dezvoltare a sectorului 

de tineret 2020.    

     Mecanismul de colectare a datelor va fi aplicat în 

anul 2016, cu asistența consultantului selectat. 

Obiectivul nr.3: Consolidarea capacităților umane ale tinerilor, lucrătorilor de tineret, reprezentanților ONG-urilor, a centrelor de resurse pentru 

tineri în domeniul tineretului: 

(Strategia națională de dezvoltare a sectorului de tineret 2020) 

3.1. Organizarea și desfășurarea 

modulelor (sesiunilor) de formare 

a specialiștilor de tineret din 

cadrul APL și liderii de tineret 

privind mecanismele de implicare 

a tinerilor în procesul de luare a 

deciziilor 

Numărul sesiunilor 

organizate și desfășurate 

Numărul lucrătorilor din 

APL și liderilor de tineret 

instruiți 

Trim.I-

IV 

Direcția tineret Realizat  

     Pe parcursul anului 2015, prin intermediul Progra 

mului Național de asistență pentru consolidarea și 

dezvoltarea Consiliilor Raionale/Municipale ale 

Consiliilor de Tineret, au fost desfășurate 3 module 

(sesiuni) de formare a 76 de specialiști de tineret din 

cadrul administrației publice locale și lideri de tineret 

,,privind mecanismele de implicare a tinerilor în 

procesul de luare a deciziilor”: 

     - La data de 11-12 iunie 2015, în mun. Chișinău, a 

fost desfăşurată Masa rotundă cu specialiştii din do- 

meniul de tineret din cadrul autorităților administra- 

ției publice locale de nivelul II. În cadrul reuniunii, a 

fost prezentat Programul național de asistenţă pentru 

consolidarea şi dezvoltarea Consiliilor Raionale/Mu- 

nicipale de Tineret, în calitate de structură reprezen -

tativă precum şi de împuternicire a tinerilor pentru 

asigurarea participării lor în procesul de luare a 

deciziilor. La masa rotundă au participat 17 

specialişti de tineret; 

     - La data de 30 octombrie 2015, în cadrul Confe- 

rinţei naţionale a Consiliilor raionale/ municipale ale 

tinerilor, desfăşurată în or. Orhei, specialiştii de 

tineret au fost informați cu privire la realizările şi 

provocările întîlnite de tineri în contextul implicării 

lor în procesul decizional. La Conferința nominaliza- 



tă au participat reprezentanți ai 8 Consilii raionale/ 

municipale de tineret din Chișinău, Anenii Noi, Criu- 

leni, Drochia, Florești, Ialoveni, Ungheni și Orhei; 

     - La data de 12 noiembrie 2015, s-a desfășurat 

masa rotundă cu genericul ,,Dezvoltarea abilităților 

de comunicare  a tinerilor cu autoritățile 

administrației publice locale”, organizată de către 

Consiliul Raional al Tinerilor din Drochia. 

Activitatea de instruire a avut drept scop stimularea 

implicării specialiștilor de tineret din cadrul 

autorităților administrației publice locale în procesul 

de cooperare cu structurile de participare a tinerilor.  

3.2. Acordarea suportului 

financiar și metodologic pentru 

organizarea și desfășurarea 

trainingurilor de formare și 

perfecționare continuă a 

lucrătorilor de tineret, tinerilor 

lideri și reprezentanților ONG-

urilor de tineret  

Numărul de traininguri 

organizate și desfășurate 

Numărul de beneficiari 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcția tineret Realizat  

     Pe parcursul anului 2015, au fost susținute 

financiar 2 traininguri de formare și perfecționare 

continuă a lucrătorilor de tineret, tinerilor lideri și 

reprezentanților ONG-urilor de tineret: 

     - În perioada iulie-decembrie 2015 au fost 

realizate modulele de instruire din cadrul proiectului 

Academia Lucrătorului de Tineret, ediția a III-a, în 

cadrul cărora 20 de lucrători de tineret, persoane care 

își desfășoară activitatea în centrele de resurse pentru 

tineri și/sau organizații neguvernamentale prestatoare 

de servicii prietenoase tinerilor au fost instruiţi în 

domeniul participării tinerilor în procesul decizional 

și în dezvoltarea serviciilor prietenoase, învățarea pe 

tot parcursul vieții, educația non-formală, orientarea 

vocațională și instruirea profesională a tinerilor. 

     Academia Lucrătorului de Tineret a fost 

organizată și desfășurată de către Consiliul Național 

al Tineretului din Moldova, în comun cu Ministerul 

Tineretului și Sportului și Departamentul Afacerilor 

Economice și Sociale ale Organizației Națiunilor 



Unite și UNFPA; 

     - Prin intermediul proiectului „Consolidarea 

sectorului de tineret prin politici și programe de 

dezvoltare durabile”, finanțat în cadrul Programului 

de Granturi pentru anul 2015, în perioada 26-28 iulie 

2015 a fost susţinută desfăşurarea Școlii de vară a 

organizațiilor de tineret de către Consiliul Naţional al 

Tineretului din Moldova, la care au participat circa 

30 tineri, reprezentanţi ai organizaţiilor 

neguvernamentale de tineret. Scopul proiectului a 

fost dezvoltarea instituțională şi creșterea nivelului 

de performanță a organizațiilor de tineret.  

3.3. Asigurarea coordonării 

procesului de instruire a 

coordonatorilor de voluntari  

Numărul coordonatorilor 

de voluntari instruiți  

Pe 

parcursul 

anului 

Direcția tineret Realizat 

     Pe parcursul anului 2015, în cadrul proiectului 

„Motivarea şi implicarea organizaţiilor de tineret ca 

instituţii gazdă a activităţii de voluntariat”, finanțat 

în cadrul Programului de Granturi pentru anul 2015 

și implementat de Asociaţia Obştească "Tinerii 

pentru dreptul la viaţă" (TDV), au fost instruite 233 

de persoane, reprezentanţi ai organizaţiilor 

neguvernamentale şi instituţilor publice, care 

coordonează sau intenționează să exercite calitatea 

de coordonatori de voluntari. 

     De asemenea, s-a desfășurat procesul de 

consultare între Ministerul Tineretului şi Sportului, 

Institutul de Formare Continuă și Coaliția 

Voluntariat privind mecanismele și tehnicile de 

instruire a Coordonatorilor de Voluntari din 

Republica Moldova şi de obținere a unui document 

recunoscut de stat, care ar confirma realizarea 

instruirii respective. 

3.4. Acordarea suportului 

financiar și metodologic pentru 

Fişa postului  

specialistului de tineret 

Trim IV Direcția tineret Realizat  

   Urmare a lansării, implementării și evaluării imple- 



Elaborarea recomandărilor pentru  

modelul fișei postului a 

specialistului de tineret din cadrul 

autorităţilor administraţiei publice 

locale, în special a celor ce se 

referă la susținerea și dezvoltarea 

consiliilor locale ale tinerilor  

elaborată și recomandată 

autorităţilor 

administraţiei publice 

locale 

mentării, în anul 2015, a Programului naţional de 

asistenţă pentru consolidarea şi dezvoltarea Consilii -

lor Locale ale Tinerilor la nivel local în colaborare cu 

autorităţile administrației publice locale, au fost 

elaborate recomandări pentru fişa de post a 

specialistului de tineret din cadrul APL. 

         De asemenea, a fost elaborat proiectul 

Regulamentului-cadru al subdiviziunii locale de 

tineret a autorităţii publice locale de nivelul II, la care 

a fost anexată fişa postului specialistului de tineret 

elaborată. 

     Proiectul Regulamentului-cadru al subdiviziunii 

locale de tineret a autorităţii publice locale de nivelul 

II se află la etapa de consultare și urmează a fi 

definitivat și prezentat spre aprobare. 

3.5.  Acordarea suportului 

financiar și metodologic pentru 

crearea rețelei naționale ale 

consiliilor locale ale tinerilor  

Eveniment de consultare 

la nivel național cu 

consiliile locale ale 

tinerilor; 

Numărul  proiectelor 

susținute financiar și 

metodologic ale 

consiliilor locale ale 

tinerilor  privind 

consolidarea 

instituțională, 

participarea tinerilor 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcția tineret Realizat  

     La data de 8-9 mai 2015, în mun. Chişinău, a fost 

desfăşurată Conferinţa naţională cu genericul 

„Consolidarea Consiliilor Raionale/Municipale ale 

Tinerilor”, în cadrul căreia, alături de modulele de 

instruire, reprezentanţii a 13 Consilii Raionale/ 

Municipale ale Tinerilor au discutat despre 

necesitatea şi posibilităţile de a se organiza într-o 

reţea naţională a Consiliilor Raionale/Municipale ale 

Tinerilor. 

      Astfel, participanţii la Conferința respectivă au 

facut un schimb de idei şi au propus să fie discutat, în 

cadrul fiecarui consiliu, conceptul organizării reţelei 

în formatul unui congres al Consiliilor 

Raionale/Municipale ale Tinerilor.    

     Totodată, tinerii au discutat despre importanţa 

responsabilizării fiecărei structuri-membru privind 

dezvoltarea reţelei, astfel fiind propus ca între 



desfăşurarea lucrărilor Congresului, sa fie transmisă 

preşedenţia reţelei de la un Consiliu 

Raional/Municipal la altul. 

     De asemenea, în perioada 30-31 octombrie 2015, 

în or. Orhei a fost desfăşurată Conferinţa naţională 

„Consolidarea Consiliilor Raionale/Municipale ale 

Tinerilor”, în cadrul căreia, alături de modulele de 

instruire, reprezentanţii celor 8 Consilii Raionale/ 

Municipale ale Tinerilor au discutat despre 

dificultăţile întîlnite în procesul de implementare a 

Programului de asistenţă pentru consolidarea şi 

dezvoltarea consiliilor raionale/municipale ale 

tinerilor. 

3.6. Acordarea suportului 

financiar și metodologic pentru 

organizarea și desfășurarea 

ședințelor rețelelor raionale ale 

consiliilor locale ale tinerilor  

3 ședințe ale rețelei 

raionale organizate și 

desfășurate 

Numărul participanților 

la ședințe  

Trim. I-

IV 

Direcția tineret Realizat  

     Pe parcursul anului 2015, au fost organizate și 

desfăşurate 15 şedinţe ale Consiliilor Raionale/Muni- 

cipale ale Tinerilor în diferite unități teritorial-admi -

nistrative, și anume: 

     1. În orașul Anenii Noi: 

     - La data de 23 ianuarie 2015, a fost evaluată 

activitatea Consiliului în anul 2014. La şedinţă au 

participat 16 tineri; 

     - La data de 20 martie 2015, a fost evaluată 

activitatea Consiliului în trimestrul I al anului 2015. 

La şedinţă au participat 11 tineri. 

     2. În orașul Căuşeni: 

     - La data de 28 martie 2015, a fost discutată 

situaţia actuală privind respectarea drepturilor şi 

obligaţiilor tinerilor. 

     3. În municipiul Chişinău: 

     - În luna mai 2015, a fost desfăşurată Conferinţa 

de totalizare a activităţii  Consiliului Local al 

Tinerilor din Chișinău. 



     4. În orașul Criuleni: 

     - La data de 17 ianuarie 2015, în cadrul ședinței 

Consiliului local al tinerilor, a fost elaborat Planul de 

acţiuni pentru semestrul I al anului 2015 al 

Consiliului. 

     5. În orașul Drochia: 

     - La data de 28 decembrie 2015, în cadrul ședinței 

au fost discutate posibilităţile dezvoltării instrumen -

telor de informare a tinerilor ale Consiliului Raional 

al Tinerilor. La eveniment au participat 34 de tineri; 

     - La data de 29 decembrie 2015, a fost evaluată 

activitatea Consiliului local al tinerilor pentru 

semestrul I al anului 2015 și a fost aprobat Planul de 

activitate pentru lunile ianuarie–mai ale anului 2016. 

La eveniment au participat 34 de tineri.  

     6. În orașul Edineţ: 

     - La data de 24 ianuarie 2015, a fost elaborat 

Planul de acţiuni privind promovarea Consiliului 

Raional al Tinerilor şi desfăşurarea alegerilor pentru 

crearea noului Consiliu; 

     - La data de 23 aprilie 2015, a fost pusă în discuţie 

posibilitatea mobilizării ONG-lor pentru desfăşurarea 

Caravanei Voluntariatului. 

     7. În orașul Ialoveni:  

     - La data de 17 aprilie 2015, au fost discutate posi 

bilităţile de creare a unor noi Consilii Locale de Tine- 

ret și în localitățile în care nu există, modalitățile de 

implicare a tinerilor din aceste localități și crearea 

grupurilor de inițiativă. De asemenea, a fost prezentat 

Raportul privind organizarea şi funcţionarea Consili- 

ului Raional de Tineret Ialoveni în anii 2014-2015. 

     8. În orașul Orhei: 

     - La data de 17 octombrie 2015, s-a desfășurat 



Şedinţa plenară a Consiliului Raional al Tinerilor 

Orhei privind aprobarea Planului de acţiuni al 

Consiliului pentru anul 2016. 

3.7. Elaborarea unui ghid al 

competențelor lucrătorului de 

tineret  

Ghid al competențelor 

lucrătorului de tineret 

elaborat și aprobat 

Trim. IV Direcția tineret Realizat parțial 

     S-a elaborat Nota conceptuală, precum și termenii 

de referință privind contractarea serviciilor de 

elaborare a Ghidului competențelor lucrătorului de 

tineret. Din motivul insuficienței resurselor 

financiare, pe parcursul anului 2015 nu a fost 

posibilă elaborarea unui ghid al competențelor 

lucrătorului de tineret, această acțiune fiind 

planificată spre realizare pe parcursul anului 2016.  

3.8. Elaborarea setului de 

documente necesare formării 

profesionale și recunoașterii 

juridice a profesiei lucrătorului de 

tineret  

Set de documente 

elaborat și consultat 

Trim IV Direcția tineret   Realizat parțial 

     S-a elaborat Nota conceptuală, precum și termenii 

de referință, care presupun tipul de documente 

(inclusiv studii și cercetări) și a măsurilor etapizate în 

comun cu partenerii pentru recunoașterea juridică a 

profesiei lucrătorului de tineret. 

     Pe parcursul anului 2015, s-a încercat 

identificarea resurselor financiare pentru elaborarea 

setului de documente necesare formării profesionale 

și recunoașterii juridice a profesiei lucrătorului de 

tineret. 

     Astfel, inițial, a fost obținută susținerea financiară  

pentru realizarea acțiunii respective de către 

UNDESA prin intermediul Fondului Națiunilor Unite 

pentru populație și dezvoltare din Rpublica Moldova 

(UNFPA Moldova), pentru ca, ulterior, reprezentanții 

UNDESA să comunice despre amînarea susținerii 

financiare pentru următorul program de finanțare, 

care va fi identificat ulterior. 



Obiectivul nr.4: Sporirea gradului de participare la nivel local, regional și național a organizațiilor de tineret, grupurilor de inițiativă, precum și 

a lucrătorilor de tineret la realizarea politicilor de tineret sectoriale  

(voluntariat, educație nonformală, mass-media, protecția socială, cultură, sănătate, etc.)  

(Strategia națională de dezvoltare a sectorului de tineret 2020,  Strategia de dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 2012–2015 ) 

4.1. Acordarea suportului  la 

realizarea unui studiu privind 

gradul de activism civic în rîndul 

tinerilor  

 

Studiu realizat Trim IV Direcția tineret 

Grupul de lucru 
Realizat parțial 

     În scopul elaborării și realizării unui studiu privind 

gradul de activism civic în rîndul tinerilor, a fost 

elaborat conceptul acestuia, caietul de sarcini și alte 

documente privind organizarea unei licitații de 

contractare a unor servicii de realizare a investigației 

sociologice. În lipsa participării la licitație a agenților 

economici și a insuficienței resurselor financiare, pe 

parcursul anului 2015, s-a încercat identificarea unor 

organizații partenere externe care ar susține financiar 

și logistic realizarea unor studii sau cercetări 

complexe, care ar presupune includerea mai multor 

domenii de activitate ale tinerilor precum: activismul 

tinerilor, participarea tinerilor, sănătatea tinerilor, 

angajarea în cîmpul muncii, orientare în carieră, 

drepturile tinerilor, educație, locuințe etc., inclusiv 

prin prisma cercetării și grupurilor vulnerabile de 

tineri.  

     În acest context, a fost făcută o solicitare la 

Organizația pentru Cooperare Economică și 

Dezvoltare (OECD), pentru implicarea metodologică 

și financiară a acesteia în elaborarea studiului pe 

parcursul anului 2016. 

4.2. Asigurarea funcționalității 

Comisiei de certificare a 

instituţiilor gazdă a activității de 

voluntariat  

Numărul de ședințe 

organizate și desfășurate 

ale Comisiei 

Numărul de instituții 

gazdă a activității de 

voluntariat acreditate 

Trim. I-

IV 

Direcția tineret Realizat  

     Pe parcursul anului 2015, au fost organizate și 

desfășurate 3 ședințe ale Comisiei de certificare a 

instituţiilor gazdă a activității de voluntariat (la data 

de 27.03.2015, 26.06.2015 și 02 noiembrie 2015), în 

cadrul cărora a fost acordat statutul de instituţie gazdă 



Numărul de carnete de 

voluntar oferite 

a activității de voluntariat pentru 24 de instituții. 

     În urma procesului de acreditare a instituțiilor 

gazdă a activității de voluntariat pe parcursul anului 

2015, au fost eliberate 70 de carnete de voluntar. 

4.3. Organizarea și susținerea 

acțiunilor pentru tineret în cadrul 

proiectului „Capitala Tineretului” 

și selectarea UAT ce va continua 

realizarea proiectului în anul 2016 

 

Numărul de acțiuni 

realizate/susținute 

Concurs lansat și 

localitate selectată pentru 

anul 2016 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcția tineret Realizat  

     Pe parcursul anului 2015, în cadrul proiectului 

„Capitala Tineretului”, desfășurat în or. Sîngerei, au 

fost realizate 11 activități planificate. Ministerul 

Tineretului şi Sportului a susținut, în calitate de 

partener, majoritatea acestora, printre cele mai 

importante fiind: 

     - La data de 01 mai 2015, a fost organizată și 

desfășurată Caravana națională de voluntariat, cu 

genericul  „Fii voluntar”; 

     - Desfăşurarea Festivalului Internaţional de Film 

Documentar CRONOGRAF, în cadrul căruia au fost 

proiectate filme şi acordat un premiu în valoare de 

10 000 de lei  la secţiunea de premiere „Un LIKE 

pentru documentar”; 

     - A fost susţinută desfăşurarea evenimentului 

„Miss Sîngerei – Capitala Tineretului 2015”; 

     - La data de 8 noiembrie 2015, a fost organizat 

evenimentul cultural-artistic privind marcarea Zilei 

naţionale a tineretului. 

     În luna octombrie 2015 a fost anunțat concursul 

pentru Capitala Tineretului 2016. Urmare a evaluării 

dosarelor, Comisia de concurs a desemnat, pentru 

anul 2016 în calitate de Capitală a Tineretului, orașul 

Ialoveni. 

4.4. Organizarea acțiunii dedicate 

Zilei Naționale a tineretului și 

desemnarea laureaților Premiului 

pentru Tineret, ediția 2015 

Evenimentul Premiul 

pentru Tineret organizat 

și desfășurat; 

Numărul de laureați 

Trim IV Direcția tineret 

 
Realizat  

     A fost organizat și desfășurat concursul “Premiul 

național pentru tineret” și „Premiul național pentru 

dezvoltarea sectorului de tineret”, ediţia 2015. 



 desemnați  

 

     Evenimentul de premiere a avut loc în cadrul Galei 

Tineretului 2015, desfășurată la data de 26 noiembrie 

2015, în cadrul căreia au fost premiaţi tinerii cu 

potenţial înalt de dezvoltare care s-au evidenţiat în 

mod deosebit în domeniul ştiinţei şi tehnicii, 

literaturii şi artei, precum şi activismului civic pe 

parcursul anului.  

     Au  fost acordate 15 premii și mențiuni la diverse 

categorii, și anume: 

- 2 Premii Naționale de Tineret pentru realizări în 

domeniul tehnic-științific; 

- 2 Premii Naționale de Tineret pentru realizări în 

domeniul cultural-artistic; 

- 1 Premiu pentru realizări deosebite în domeniul 

cultural-artistic; 

- 2 Premii Naționale de Tineret pentru realizări în 

domeniul de activism civic; 

- 1 Premiu Național pentru dezvoltarea sectorului de 

tineret: Lucrătorul de Tineret; 

- 1 Premiu Național pentru dezvoltarea sectorului de 

tineret: Centrul de Tineret al anului 2015; 

- 1 Premiu Național pentru dezvoltarea sectorului de 

tineret: Consiliul Local al Tinerilor din 2015; 

- 3 Menţiuni pentru dezvoltarea sectorului de tineret, 

categoria “Lucrătorul de tineret al anului 2015”; 

- 2 Menţiuni pentru dezvoltarea sectorului de tineret, 

categoria “Centrul de Tineret al anului 2015”. 

4.5. Organizarea acțiunilor 

dedicate Zilei Naționale a 

Tineretului și Zilei Internaționale 

a Studentului  

 

Numărul de activități 

realizate 

Trim IV Direcția tineret Realizat  

     La data de 8 noiembrie 2015, în or. Sîngerei, a fost 

organizat, în comun cu autoritățile administrației 

publice locale, evenimentul cultural - artistic privind 

marcarea Zilei Naţionale a Tineretului. Cu 

participarea autorităților publice locale din întreaga 



țară au fost coordonate peste 230 de evenimente și 

acțiuni pentru tineret. 

4.7. Susținerea organizării și 

desfășurării Săptămînii naționale a 

Voluntariatului  

Numărul de activități 

desfășurate în cadrul 

Săptămînii naționale a 

voluntariatului 

Trim III-

IV 

Direcția tineret Realizat  
     Săptămîna Națională a Voluntariatului  „Hai în 

gaşca voluntarilor!”, ediţia a IX-a a fost organizată în 

perioada 11-17 mai 2015, în cadrul căreia au fost 

desfășurate peste 130 de activități, în 17 raioane și 2 

municipii ale Republicii Moldova. 

4.8. Organizarea și desfășurarea 

Festivalului Voluntarilor 

 

Festival organizat și 

desfășurat; 

Numărul tinerilor 

participanți la concurs; 

Numărul de premianți 

Trim IV Direcția tineret Realizat  

     Festivalului Voluntarilor, ediția a XIII-a a fost 

desfășurat la data de 6 decembrie 2015. 

     Evenimentul a fost organizat de Ministerul 

Tineretului și Sportului în comun cu „Asociația 

Obștească Serviciul pentru Pace”, cu susținerea 

UNFPA, Fondul ONU pentru Populaţie în Republica 

Moldova, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport 

a Primăriei municipiului Chișinău și Coaliţia pentru 

promovarea legii şi activităţilor de voluntariat. 

     În cadrul evenimentului au fost oferite 11 categorii 

de premii: 

1. Cea mai activă Organizaţie/Asociaţie Obştească, 

care promovează voluntariatul în Republica Moldova; 

2. Cel mai activ Coordonator de voluntari; 

3. Cel mai activ Voluntar; 

4. Cel mai activ jurnalist/blogger care a promovat 

voluntariatul pe parcursul anului 2015; 

5. Cel mai bun eseu la tema: „Voluntariatul versus 

îmbătrânirea activă: soluții și provocări”; 

6. Voluntariatul promovat prin intermediul 

multimedia, secțiune foto și video; 

7. Cel mai activ grup de inițiativă care a promovat 

voluntariatul pe parcursul anului 2015; 

8. Cel mai bun proiect/activitate/acţiune de 



voluntariat realizată în 2015; 

9. Voluntariat corporativ; 

10. „Ambasadorul Voluntariatului” – persoanele 

publice care fac voluntariat; 

11. Cel mai activ voluntar internațional. 

4.9. Organizarea şi desfăşurarea 

Forumurilor pentru tineret, 

şcolilor și taberelor de vară, 

seminarelor și conferinţelor 

tematice  

10 acțiuni realizate cu 

participarea a circa 500 

de beneficiari  

Trim. I-

IV 

Direcția tineret Realizat  

     Pe parcursul anului 2015, au fost realizate 

următoarele 11 acțiuni: 

     1. În perioada 8-9 mai 2015, în mun. Chişinău, a 

fost desfăşurată Conferinţa naţională „Consolidarea 

Consiliilor Raionale/ Municipale ale Tinerilor”, la 

care au participat 20 de persoane; 

     2. În perioada 11-12 iunie 2015, în mun. Chișinău, 

s-a desfăşurat Masa rotundă cu 25 de specialişti din 

domeniul de tineret din cadrul APL de nivelul II (10 

raioane); 

     3. În perioada 27 iulie-01 august 2015, s-a 

desfăşurat  a III-a ediţie a Școlii de lideri locali 

VIITORUL, implementat de  A.O. ,,Şansa”, în cadrul  

căreia au fost instruiţi 45 de tineri în domeniul 

dezvoltării personale; 

     4. Şcoala de vară din cadrul proiectului „Chişinău 

Youth Orchestra 2015”, desfășurată de Asociaţia 

Muzical Corală, la care au participat 71 de tineri 

muzicieni care îşi fac studiile la instituţiile cu profil 

muzical peste hotarele Republicii Moldova; 

     5. În perioada 13 -17 iulie 2015, s-a desfășurat  

Școala de vară „Abilitarea Tinerilor Consilieri pentru 

Participare”, la care au participat 20 de tineri, 

reprezentanţi ai consiliilor raionale/municipale ale 

tinerilor; 

     6. În perioada 10-21 iulie 2015, a fost susținută 

desfăşurarea Universităţii  de vară “Summer 



University 2015 the Hottest Summer School”, în 

comun cu A.O. AEGEE, la care au participat 25 de 

studenţi şi tineri specialişti din statele europene şi 20 

de voluntari din Republica Moldova; 

     7.  În perioada 17-31 august 2015, s-a desfășurat 

Tabăra de vară IT „Girls Go IT “, la care au participat 

36 de tinere cu vîrsta cuprinsă între 16 şi 20 de ani, 

care au beneficiat de instruiri privind bazele 

programării şi etapele de management al unui proiect; 

     8. În perioada iulie-august, Asociaţia Obştească: 

Centrul European “Pro-Europa” din Comrat a 

desfăşurat Școala de vară naţională „Uniţi prin 

diversitate”, la care au participat 35 de tineri cu vîrste 

cuprinse între  16-19 ani; 

     9. Cursul de instruire la distanţă „Dialog 

Intercultural în Moldova”, desfășurat în perioada 

octombrie-noiembrie 2015, organizat de Asociaţia 

Obştească Centrul European „Pro-Europa” din 

Comrat în cadrul proiectului „Uniți prin diversitate 

pentru un dialog intercultural armonios in Moldova”, 

la care au participat 50 de tineri cu vîrste cuprinse 

intre 16 şi 19 ani; 

     10. Forumul Organizaţiilor Sindicale Studenţeşti, 

ediția a XV-a, desfășurat în perioada 18-20 

septembrie 2015 de către A.O. CNOSM , la care au 

participat 200 de tineri; 

     11. Școala de vară privind cetăţenia şi participarea 

activă a tinerilor în dezvoltarea comunităţilor din care 

vin, realizată în cadrul Proiectului „Wave Week 

Moldova 2015” în perioada 11-16 iulie 2015 și 

implementat de AO. ADC, la care au participat 125 

de tineri din raioanele Republicii Moldova. 



4.10. Organizarea și desfășurarea 

forumului rețelei consiliilor locale 

ale tinerilor  

Forum organizat și 

desfășurat 

Numărul participanților 

la Forum 

Trim. IV Direcția tineret Realizat  
     La data de 30-31 octombrie 2015, în or. Orhei, a 

fost desfăşurată Conferinţa naţională „Consolidarea 

Consiliilor Raionale/ Municipale ale Tinerilor”, cu 

participarea a 30 de persoane – membri ai rețelei 

Consiliilor Raionale/Municipale de tineret. 

4.11. Promovarea și susținerea 

tinerilor prin manifestări publice, 

participări la acțiuni cultural-

artistice, dezvoltarea creativității 

și diversității culturale, 

solidarității etc. 

Numărul de activități 

realizate/susținute 

Trim. 

 I-IV 

Direcția tineret Realizat 

     Pe parcursul anului 2015, au fost susținute și 

promovate următoarele 9 acțiuni: 

     1. La data de 25 aprilie 2015, în mun.Chișinău, s-a 

desfășurat Concursul internațional de oratorie; 

     2. În perioada 31.08-03.09.2015, în mun. Chișinău, 

Biblioteca Naţională, în parteneriat cu Ministerul 

Tineretului și Sportului, a desfășurat Salonul 

Internaţional de Carte, ediţia a XXIV – a; 

     3. În perioada 23-26 aprilie 2015, Ministerul 

Tineretului și Sportului, în comun cu Secţia Naţională 

din Republica Moldova a Consiliului Internaţional al 

Cărţii pentru Copii şi Tineret, a susținut desfăşurarea 

Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi 

Tineret, ediţia a XIX-a; 

     4. La data de 29 ianuarie 2015, în mun. Chișinău, a 

fost susţinută desfăşurarea Expoziţiei –Concurs de 

artă plastică contemporană „NOI: TINERETUL 

CREATOR”, organizată de A.O. Uniunea Artiştilor 

Plastici din Republica Moldova; 

     5. În or. Comrat, în cadrul proiectului „Uniți prin 

diversitate pentru un dialog intercultural armonios în 

Moldova”, a fost susţinută desfășurarea concursului 

de desene şi eseuri, organizat de Asociaţia Obştească: 

Centrul European “Pro-Europa” din Comrat; 

     6. În luna decembrie a anului 2015, în cadrul 

proiectului „Uniți prin diversitate pentru un dialog 



intercultural armonios în Moldova”, a fost susţinută 

desfăşurarea Teatrului Social din Comrat, organizat 

de Asociaţia Obştească „Centrul European “Pro-

Europa” din Comrat; 

     7. În perioada septembrie – decembrie 2015, a fost 

susţinută desfăşurarea concursului „Idei de afaceri”, 

organizat de Academia de Studii Economice din 

Republica Moldova; 

     8. În perioada 22-27 decembrie 2015, a fost 

susţinută implementarea proiectului „Concertele de 

iarnă ale Youth Orchestra 2015”, la care au participat 

circa 600 de tineri muzicieni din Republica Moldova 

şi din străinătate; 

     9. În perioada 26-30 noiembrie 2015, în mun. 

Chișinău, a fost susținută desfăşurarea celei de-a VIII-

a ediţie a Festivalului Internaţional de Muzică Corală  

„A ruginit frunza din vii”, la care au participat peste 

300 de corişti din Republica Moldova. 

4.12. 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 mijloace 

de informare pentru tineri 

Trim. I-

IV 

Direcția tineret Realizat  

     Pe parcursul anului 2015, în cadrul proiectului 

„Uniți prin diversitate pentru un dialog intercultural 

armonios în Moldova”, implementat de Asociaţia 

Obştească Centrul European “Pro-Europa” din 

Comrat, a fost susținută realizarea Emisiunii 

radiofonice la postul de radio al Companiei TeleRadio 

GRT din Comrat. 

     De asemenea, în cadrul Programului de asistenţă 

pentru consolidarea şi dezvoltarea consiliilor 

raionale/municipale ale tinerilor, în parteneriat cu 

Radio Moldova Tineret, au fost susținută realizarea 

unei serii de emisiuni privind participarea tinerilor în 

procesul decizional. 



4.13. Susținerea creării paginilor 

web, blogurilor, etc., precum și 

stimulării lansării rubricilor și 

emisiunilor dedicate tinerilor  

Numărul paginilor web, 

blogurilor, rubricilor 

create și a emisiunilor 

pentru tineri susținute 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcția tineret Realizat 

     Prin intermediul Programului de granturi pentru 

anul 2015, a fost susţinută realizarea proiectului 

„Tineri reporteri pentru Tineri”, implementat de către 

Asociația Obștească Centrul Media penru Tineri, în 

cadrul căruia un grup de tineri au fost instruiți în 

domeniul jurnalismului și au realizat 7 emisiuni 

pentru tineri „Abraziv”, difuzate la postul public de 

televiziune Moldova 1. 

     De asemenea, a fost susţinut realizarea proiectului 

„Integrarea sociolingvistică și profesională a tinerilor 

din Republica Moldova prin Româna la distanță”, 

scopul proiectului  fiind sporirea nivelului de 

integrare lingvistică, socială și profesională a tinerilor, 

din Republica Moldova. În cadrul proiectului, a fost 

dezvoltată platforma de instruire lingvistică la distanță 

www.invat.antem.org. Cel puțin 105 elevi, studenți, 

tineri specialiști, tinere mămici aflate în concediu de 

maternitate și persoane cu dizabilități, reprezentanți ai 

minorităților etnice din regiunile Sud (or. Comrat, 

Ceadâr-Lunga și Taraclia), Nord (or. Bălți și Briceni) 

și Centru (or. Chișinău) au studiat, în decurs de 7 luni, 

limba română la nivelul A1-A2, B1 și C1. 

4.14. Promovarea activităților de 

educație nonformală 

 

Numărul de activități 

promovate și/sau 

susținute financiar; 

Numărul de beneficiari ai 

activităților de educație 

nonformală 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcția tineret Realizat  
     Prin intermediul Programului de Granturi pentru 

anul 2015, a fost susţinută implementarea proiectului 

„Promovarea educaţiei non-formale de calitate în 

domeniul de tineret în Republica Moldova” de către 

A.O. Millenium, în cadrul căruia 20 de tineri, în 

perioada iulie-noiembrie 2015,  au participat la Cursul 

de lungă durată în Formare de Formatori. Cursul a 

urmărit creşterea capacităţii a 20 formatori-prestatori 

de servicii de educaţie non-formală în domeniul 



tineretului, conform Setului European de Competenţe 

a Formatorilor în Domeniul Tineretului.  

     De asemenea, în perioada perioada 29 octombrie-1 

noiembrie 2015, a fost susţinută desfăşurarea Confe -

rinţei Naţionale a Scouţilor din Moldova, organizată 

de Asociaţia Naţională a Scouţilor din Moldova, care 

reprezintă o formă și structură de stimulare a 

participării tinerilor în activități de educație 

nonformală.  La eveniment au participat 60 de tineri. 

4.15. Realizarea campaniei de 

informare cu privire la necesitatea 

participării tinerilor în procesul de 

luare a deciziilor  

Numărul activităților 

desfășurate în cadrul 

campaniei de informare 

Trim. II-

IV 

Direcția tineret Realizat  
     Pe parcursul anului 2015, au fost organizate și 

desfășurate mai multe activități de promovare a 

participării tinerilor în procesul decizional cu 

participarea și prin intermediul reprezentanților 

consiliilor de tineret și lucrătorilor de tineret: 

     1. În perioada 8-9 mai 2015, în mun. Chişinău, a 

fost desfăşurată Conferinţa naţională „Consolidarea 

Consiliilor Raionale/ Municipale ale Tinerilor”; 

     2. În perioada 11-12 iunie 2015, în mun. Chișinău, 

a fost desfăşurată Masa rotundă cu specialiştii din 

domeniul de tineret din cadrul APL de nivelul II, 

subiectul de bază fiind promovarea participării 

tinerilor în procesul decizional la nivel local; 

     3. În perioada 30-31 octombrie 2015, în or. Orhei, 

a fost desfăşurată Conferinţa naţională „Consolidarea 

Consiliilor Raionale/ Municipale ale Tinerilor”. 

     De asemenea, prin intermediul Programului de 

asistenţă pentru consolidarea şi dezvoltarea consiliilor 

raionale/municipale ale tinerilor, în parteneriat cu 

Radio Moldova pentru Tineret, au fost realizate o 

serie de emisiuni privind participarea tinerilor în 

procesul decizional. 



4.16. Susținerea activităților 

rețelei de tineri educatori „De la 

egal la egal”  

Nr. de acțiuni susținute și 

organizate în comun 

 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcția tineret Realizat  

     Prin intermediul rețelei Y-peer, au fost create noi 

grupuri de educatori ,,De la egal la egal”, iar la data 

de 28 noiembrie 2015, în municipiul Chișinău, a fost 

organizat și desfășurat Festivalul de Teatru Social. 

     La Festivalul nominalizat au  participat 15 echipe 

de tineri din 15 raioane ale Republicii Moldova, 

aceştia beneficiind de instruiri privind sănătatea 

reproductivă, prevenirea HIV  şi comportamentele de 

risc în perioada adolescenţei. 

4.17. Asigurarea informării 

tinerilor cu privire la modul 

sănătos de viață  

Numărul de acțiuni 

realizate; 

Nr. tinerilor informați 

(beneficiari); 

Nr. materialelor 

informative editate și 

distribuite 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcția tineret Realizat 

     În scopul realizării activităților de informare cu 

privire la modul sănătos de viață a tinerilor, pe 

parcursul anului 2015 au fost realizate 4 acțiuni:    

     1. În cadrul Programului de granturi pentru anul 

2015, a fost acceptat, spre finanțare, proiectul 

„Sănătate în regim OFFline!”, care  este implementat 

de AO Societatea de Andrologie și Sănătate Sexuală 

din Moldova.  

     Proiectul nominalizat prevede realizarea unei 

aplicații mobile, care va răspunde necesităților 

informaționale ale tinerilor în domeniul sănătății 

sexuale și reproductive.         

     Aplicația conține informații sistematizate și 

necesare tinerilor, fiind actualizată la anumite 

perioade de timp. 

     De asemenea, în scopul promovării modului de 

viață sănătos în rîndul tinerilor, pe parcursul anului 

2015 au fost realizate următoarele: 

     2. A fost organizată și desfășurată, în perioada 3-9 

august 2015, a V-a ediţie a Săptămânii Naţionale a 

Sănătăţii. Scopul evenimentului a fost promovarea 

valorilor unui mod sănătos de viaţă în rîndul tuturor 



categoriilor de vîrstă, în special, printre tineri, 

adolescenţi şi copii. Evenimentul a fost organizat  în 

cadrul proiectului “Motivarea şi implicarea 

organizaţiilor de tineret ca instituţii gazdă a activităţii 

de voluntariat”, susţinut financiar de Ministerul 

Tineretului şi Sportului și implementat de către 

Asociația Obștească ,,Tinerii pentru Dreptul la Viață”. 

În cadrul evenimentului respectiv au fost implicați 

233 de coordonatori de voluntari, reprezentanţi ai 

instituţii de stat şi organizaţiilor neguvernamentale, 

care au beneficiat direct de activități de informare; 

     3. În cadrul proiectului “Viaţa cu HIV/SIDA”, 

desfășurat pe parcursul anului 2015 au fost realizate 

urmatoarele activităţi:  

- Ziua Ușilor Deschise ale Centrului Prietenos 

Tinerilor Avante din satul Costești, raionul Ialoveni, 

cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului. Numărul 

tinerilor informaţi a fost de 480 de persoane; 

- Marșul social ”Tinerii împreună pentru un viitor fără 

SIDA”, în luna august, pe traseul străzii Alexandru 

cel Bun (Spitalul Raional Ialoveni-Consiliul Raional), 

prin afișarea sloganelor pe bannere: ”Fii informat și 

mereu protejat! SIDA UCIDE!”, ”Nu fi indiferent, 

vino și testează-te! HIV/SIDA te privește și pe tine!”. 

Numărul tinerilor informaţi a fost de 1350; 

     4. Rețeaua regională de educatori de la egal la egal, 

în domeniul prevenirii și combaterii HIV/SIDA, a 

desfășurat 8 ore informative în 4 instituții 

educaționale din raionul Ialoveni și 4 instituții din 

raionul Hîncești. Numărul tinerilor informaţi – 516. 

4.18. Susținerea acțiunilor cu 

caracter intersectorial (drepturile 

omului, TFU, antidrog, alcool, 

Numărul de acțiuni 

susținute  

Trim. I-

IV 

Direcția tineret Realizat  

     Pe parcursul anului 2015, prin proiectul ,,Viața cu 

HIV/SIDA”, finanțat de Ministerul Tneretului și 



drepturile copilului, mass-media, 

negocieri colective, demografie, 

migrație și relații cu diaspora etc.) 

 

Sportului și desfășurat de Asociaţia Obștească 

„Alternativa” au fost susținute următoarele 3 acțiuni: 

     1. Ziua Ușilor Deschise a Centrului Prietenos 

Tinerilor „Avante” din satul Costești, raionul Ialoveni, 

cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului. Numărul 

tinerilor informaţi – 480; 

     2. În luna august a anului 2015, s-a desfășurat 

Marșul social „Tinerii împreună pentru un viitor fără 

SIDA”, pe traseul străzii Alexandru cel Bun (Spitalul 

Raional Ialoveni-Consiliul Raional), prin afișarea 

sloganelor pe bannere: ”Fii informat și mereu protejat! 

SIDA UCIDE!”, ”Nu fi indiferent, vino și testează-te! 

HIV/SIDA te privește și pe tine!”. Numărul tinerilor 

informaţi – 1350; 

     3. Au fost organizate și desfășurate 8 ore 

informative în 4 instituții educaționale din raionul 

Ialoveni și în 4 instituții din raionul Hîncești, de către 

Rețeaua regională de educatori de la egal la egal în 

domeniul prevenirii și combaterii HIV/SIDA. 

Numărul tinerilor informaţi – 516. 

Obiectivul nr.5: Creșterea nivelului de mobilitate a tinerilor, inclusiv a celor cu oportunități reduse la nivel național și internațional: 

(Strategia națională de dezvoltare a sectorului de tineret 2020, Planul Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere 

Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016) 

5.1.Promovarea programului 

„ERASMUS Plus” şi a altor 

programe internaționale  

 

Numărul și tipul de 

instrumente de 

promovare (mass-media, 

pliante, broșuri etc.) 

Trim IV Direcția tineret, 

Serviciul relații  

internaționale 

Realizat parțial 

     În scopul promovării programului „ERASMUS 

PLUS” și a altor programe internaționale, Ministerul 

Tineretului și Sportului a finanțat proiectul 

„Mobilitate spre o mai bună învățare”, în cadrul 

căruia au fost create grupuri de inițiativă care vor 

promova programul în instituțiile unde își fac studiile.    

5.2. Elaborarea Ghidului 

programelor de mobilitate a 

tinerilor 

Ghid de mobilitate 

elaborat și consultat 

Trim IV Direcția tineret, 

Serviciul relații  

internaționale 

Realizat  

     A fost elaborat proiectul de ghid privind 

oportunitățile de mobilitate academică, inclusiv 



  Erasmus +. 

     În acest scop, Ministerul Tineretului și Sportului a 

finanţat proiectul ,,Mobilitate pentru o mai bună 

învățare”, organizat de Asociaţia Obştească „Alianţa 

Studenţilor din Moldova”. 

     Scopul proiectului nominalizat a fost promovarea 

și monitorizarea mobilităților internaționale în rîndul 

studenților. 

5.3. Facilitarea schimbului de 

experiențe dintre membrii 

consiliilor locale ale tinerilor  

Numărul de schimburi 

realizate/susținute  

Numărul de beneficiari 

Numărul de proiecte 

comune inițiate privind 

soluționarea problemelor 

tinerilor la nivel local 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcția tineret Realizat  

     Pe parcursul anului 2015, au fost 

realizate/susținute 3 de schimburi de experiențe dintre 

membrii consiliilor locale ale tinerilor: 

     1. În perioada 8-9 mai 2015, în mun. Chişinău, a 

fost desfăşurată Conferinţa naţională „Consolidarea 

Consiliilor Raionale/ Municipale ale Tinerilor”. În 

cadrul evenimentului, reprezentanții a 8 Consilii 

Raionale/ Municipale ale Tinerilor au prezentat 

planurile de acţiuni şi au făcut schimb de experienţă 

privind depăşirea provocărilor cu care se confruntă în 

realizarea acestora; 

     2. La data de 30 octombrie 2015, în or. Orhei, a 

fost desfășurată Conferinţă naţională a Consiliilor 

raionale/municipale ale tinerilor. În cadrul 

evenimentului, a fost prezentat raportul naţional 

privind activitatea reţelei Consiliilor Raionale ale 

tinerilor precum şi bunele practici privind implicarea 

tinerilor în procesul decizional la nivel local; 

     3. La data de 24 decembrie 2015, reprezentanţii 

Consiliului raional al tinerilor din Orhei au participat 

la Forumul raional al tinerilor Floreşti. În cadrul 

evenimentului, tinerii din Consiliului raional al 

tinerilor din Orhei au prezentat raportul de activitate 

pentru anul 2015 precum şi bunele practici privind 



implicarea tinerilor în procesul de identificare a 

provocarilor cu care se confrunta aceştia şi 

modalităţile prin care au fost comunicate recomandări 

autorităţilor publice locale. 

5.4. Susținerea evenimentelor de 

promovare a mobilității tinerilor și 

a lucrătorilor de tineret  

 

 

Numărul de evenimente 

susținute  

Numărul de beneficiari 

Trim. II-

IV 

Direcția tineret, 

Serviciul relații 

 internaționale 

Realizat  

     În vederea susţinerii mobilităţii şi inserţiei 

profesionale a tinerilor din Republica Moldova, la 

data de 6 noiembrie 2015, între Ministerul Tineretului 

şi Sportului şi Agenţia universitară a francofoniei, a 

fost semnat Acordul privind implimentarea acţiunilor 

comune. 

    De asemenea, în cadrul Programului de granturi 

pentru anul 2015, a fost acceptat, spre finanțare, 

proiectul Mobilitate spre o mai bună învățare, în 

cadrul căruia a fost  promovat programul Erasmus + 

și au fost create grupuri de inițiativă, care vor 

promova programul în instituțiile de învățămînt, unde 

își fac studiile.     

5.5. Organizarea și susținerea 

activităților de informare privind 

procesul de integrare europeană și 

valorile comunității europene  

 

Numărul activităților 

organizate și susținute 

Numărul de beneficiari 

Trim. I-

IV 

Direcția tineret, 

Serviciul relații  

internaționale 

Realizat 

     În cadrul proiectului „Promovarea Uniunii 

Europene în școli”, implementat de Consiliul Național 

al Tineretului din Moldova, în comun cu Ministerul 

Tineretului și Sportului, au fost desfășurate activități 

în circa 1 200 de școli din Republica Moldova, prin 

intermediul cărora elevii au fost implicați în acțiuni 

de informare privind procesul de integrare europeană 

și promovarea valorilor europene.  

     De asemenea, prin proiectul „Plăteşte zero pentru 

ce ţi se cuvine”, implementat de  Centrul Naţional 

Anticorupţie, în parteneriat cu Asociaţia Obştească 

Pro Democraţia din România şi cu suportul financiar 

al Fundaţiei Seidel pentru România şi Moldova,  

Transparency International – Moldova și Ministerul 



Tineretului și Sportului, au fost desfășurate acțiuni de 

sensibilizare a publicului în spiritul intoleranţei faţă 

de corupţie şi încurajarea participării tinerilor la 

diverse măsuri de prevenire a corupţiei. 

Obiectivul nr.6: Stimularea inițiativelor și dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rîndul tinerilor precum și facilitarea angajării lor în cîmpul 

muncii: (Strategia națională de dezvoltare a sectorului de tineret 2020) 

6.1. Organizarea de conferinţe, 

instruiri, şcoli de vară pentru 

tineri în scopul dezvoltării 

abilităților și cunoștințelor 

antreprenoriale  

Numărul evenimentelor 

organizate/susținute 

Numărul de tineri 

beneficiari  

Pe 

parcursul 

anului 

Direcția tineret Realizat  

     Pe parcursul anului 2015, în cadrul Programului de 

granturi 2015, Ministerul Tineretului și Sportului a 

susținut implementarea a 7 proiecte, care au avut 

scopul de a dezvolta abilități și cunoștințe 

antreprenoriale în rîndul tinerilor:  

    1. Școala de vară „Dezvoltarea abilităţilor tinerilor 

antreprenori prin aplicarea modelelor de afaceri”, 

organizată de către Asociația Națională a Tinerilor 

Manageri (ANTiM), în cadrul căreia au participat 29 

de tineri, scopul acesteia fiind promovarea afacerilor 

sociale în rîndul tinerilor; 

    2.  În cadrul proiectului „Diamond Challenge 

Moldova”, au beneficiat de informare cu privire la 

educația financiară și spiritul antreprenorial 200 de 

tineri; 

    3. Proiectul „Tineri Antrenaţi pentru o Moldovă 

Prosperă”,  implementat de către AO „Asociația 

pentru Identificarea Subsidiilor din Europa de Est”, în 

parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului al 

Republicii Moldova și Consiliul raional Ialoveni, în 

cadrul căruia 100 de tineri au participat la training-ul 

de informare cu privire la metodologia înregistrării 

unui SRL şi gestionarea eficientă a resurselor şi 

riscurilor într-o întreprindere; 

    4. Campania de promovare a Carierei IT în rîndul 

tinerilor, desfășurată în perioada iulie-decembrie 



2015, în cadrul căruia 310 000 de tineri au fost 

informaţi despre perspectivele și oportunitățile de 

angajare în domeniul tehnologiei informației și 

comunicațiilor; 

    5. Prin proiectul ,,Abilitare pentru angajare”, 

implementat de Asociaţia Obştească pentru Copii şi 

Tineret „Făclia”, au fost realizate următoarele acțiuni: 

- a fost creată o reţea de consilieri de carieră formată 

din 22 de facilitatori; 

- au fost organizate 8 stagii de formare, de care au 

beneficiat 162 de tineri; 

- au fost elaborate și editate pliante informative şi de 

sensibilizare cu tematicile „Paşi cheie pentru 

angajare”, „Competenţe cheie pentru piaţa muncii”, 

într-un tiraj de 5000 de exemplare; 

    6. Concursul „Idei de afaceri”, desfășurat în 

perioada septembrie-decembrie 2015 și implementat 

de Academia de Studii Economice din Republica 

Moldova, în cadrul căruia au fost depuse 14 dosare; 

    7. În perioada august – octombrie 2015, a fost 

realizat Studiul de evaluare a necesităților de instruire 

ale tinerilor pentru lansarea și dezvoltarea unui start-

up, în cadrul căruia au fost intervievaţi 500 de tineri şi 

au fost editate 500 de broşuri cu rezultatele studiului.       

     Despre rezultatele studiului au fost informate peste 

1500 de persoane. În cadrul acestui proiect au fost 

organizate şi evenimente de identificare a soluţiilor, și 

anume: 

     - La data de 9 decembrie, acțiunea „Starting a 

venture with no money”, la care au participat 30 de 

tineri; 

     - La data de 11 decembrie 2015, acțiunea „State, 

let the business grow”, la care au participat 30 de 



tineri; 

     - La data de 15 decembrie 2015, acțiunea „Women 

do business”, la care au participat 25 de tineri. 

6.2. Organizarea Tîrgului locurilor 

de muncă pentru tineret  

Numărul vizitatorilor 

tîrgului - minim 2000 

vizitatori 

Numărul de tineri 

angajați   

Trim. II Direcția tineret Realizat  
     Ministerul Tineretului și Sportului, în parteneriat 

cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de 

Muncă, a organizat la data de 28 mai 2015, Tîrgul 

locurilor de muncă pentru tineret, în incinta Palatului 

Republicii din Chișinău. 

     La Tîrgul nominalizat au participat 65 de agenți 

economici, care au pus la dispoziția solicitanților 

peste 1500 de locuri de muncă vacante din diverse 

domenii de activitate. 

     Evenimentul a fost dedicat tinerilor, în cadrul 

căruia au fost atrași peste 2000 de persoane de toate 

vîrstele, interesate să-și găsească un loc de muncă, 

precum și să se informeze despre oportunitățile oferite 

de instituțiile de învățămînt de diferite nivele. 

     Angajatorii, fiind participanți la Tîrg, au discutat 

direct cu peste 1400 de persoane, care au solicitat 

informații despre locurile de muncă vacante. Ca 

rezultat, au fost selectați pentru un eventual interviu 

de angajare, circa 300 de candidați. 

6.3. Desfășurarea forumului 

național al tinerilor antreprenori  

Forum organizat și 

desfășurat 

Numărul de tineri 

antreprenori participanți 

la forum 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcția tineret Realizat  
     Prin intermediul Programului de Granturi pentru 

anul 2015, Ministerul Tineretului și Sportului a 

acordat suport pentru realizarea proiectului 

”Dezvoltarea abilităţilor tinerilor antreprenori, prin 

aplicarea modelelor de afaceri”, implementat de 

Asociația Națională a Tinerilor Manageri. 

     În cadrul proiectului, în luna decembrie a anului 

2015, a fost desfăşurat Forumul Naţional al Tinerilor 

Antreprenori. La eveniment au participat peste 140 de 



tineri antreprenori.   

    Un alt Forum Național dedicat Tinerilor 

Antreprenori este preconizat de a fi desfăşurat, la 

începutul anului 2016, în orașul Sîngerei. 

Obiectivul nr.7: Asigurarea calității și eficienței serviciilor oferite tinerilor: 

(Strategia națională de dezvoltare a sectorului de tineret 2020) 

7.1. Elaborarea proiectului 

regulamentului-cadru al 

prestatorului de servicii 

prietenoase tinerilor  

 

Regulament-cadru de 

activitate al prestatorilor 

de servicii pentru tineri 

elaborat şi aprobat 

Trim IV Direcția tineret,  

Grupul de lucru 
Realizat parțial 

     Proiectul Regulamentului-cadru al prestatorului de 

servicii pentru tineri a fost elaborat și urmează a fi 

supus procesului de consultare publică. 

     În scopul elaborării Regulamentului nominalizat, 

Ministerul Tineretului și Sportului, în colaborare cu 

UNFPA Moldova și susținerea financiară a 

UNDESA, a elaborat termenii de referință privind 

elaborarea documentului nominalizat. A fost 

organizat concursul de selectare a 2 consultanți 

naționali, care au elaborat proiectul respectiv. 

7.2. Elaborarea şi aprobarea 

standardelor minime de calitate 

pentru serviciile prietenoase 

tinerilor  

 

Standarde minime de 

calitate pentru serviciile 

prietenoase tinerilor 

elaborate și aprobate 

Trim IV Direcția tineret, 

Grupul de lucru 
Realizat parțial 

     Proiectul Standardelor minime de calitate pentru 

serviciile de tineret a fost elaborat și urmează a fi 

supus procesului de consultare publică.  

     În acest scop, Ministerul Tineretului și Sportului, 

în colaborare cu UNFPA Moldova și susținerea 

financiară a UNDESA, a elaborat termenii de 

referință privind elaborarea documentului 

nominalizat. 

7.3. Susținerea activităților rețelei 

centrelor de tineret și organizarea 

unui forum  al prestatorilor de 

servicii prietenoase tinerilor  

 

Forum organizat și 

desfăşurat 

Numărul de acțiuni 

organizate și/sau 

susținute 

Numărul de recomandări 

recepționate din partea 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcția tineret Realizat  

     Prin intermediul Programului de Granturi pentru 

anul 2015, a fost implementat proiectul „Consolidarea 

sectorului de servicii prietenoase tinerilor din 

Republica Moldova”, de către Centrul de Resurse 

pentru Tineri DACIA. În cadrul proiectului, la data de 

11 septembrie 2015, s-a desfășurat ședinţa 



prestatorilor de servicii trimestrială a reţelei prestatorilor de servicii pentru 

tineri, în cadrul căreia a fost aprobat mecanismul de 

comunicare şi relaţionare sectorială precum şi a fost 

asigurat spaţiul necesar pentru realizarea schimbului 

de experienţe privind depăşirea provocărilor actuale 

cu care se confruntă prestatorii de servicii pentru 

tineri. 

     În cadrul proiectului respectiv,  prestatorii de 

servicii pentru tineri au venit cu următoarele 

recomandări:  

     - Dezvoltarea serviciilor de tineret şi crearea unui 

mecanism eficient de acreditare; 

     - Promovarea parteneriatului între prestatorii de 

servicii prietenoase tinerilor şi realizarea schimbului 

de experienţă între mai multe centre; 

     - Implicarea activă a lucrătorilor de tineret în 

implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare a 

sectorului de tineret 2020. 

     Forumul  prestatorilor de servicii prietenoase 

tinerilor este planificat spre realizare în anul 2016. 

7.4. Facilitarea schimburilor de 

experienţe în cadrul reţelei 

naţionale a prestatorilor de 

servicii prietenoase tinerilor şi la 

nivel internaţional  

 

Numărul de schimburi de 

experienţe naţionale şi 

internaţionale realizate  

Numărul de beneficiari 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcția tineret Realizat  

     Pe parcursul anului 2015, prin intermediul 

proiectului ,,Consolidarea sectorului de servicii 

prietenoase tinerilor din Republica Moldova”,  

finanțat în cadrul Programului de granturi pentru anul 

2015, au fost planificate activități care au presupus 

desfășurarea unor schimburi de experiență în cadrul 

reţelei naţionale a prestatorilor de servicii prietenoase 

tinerilor.  

     Astfel, în perioada 8-9 octombrie 2015, au fost 

organizate și desfășurate 4 vizite de studii şi schimb 

de experienţă, de care au beneficiat circa 40 de 

persoane, și anume: 



- La Centrul Comunitar Multifuncţional „Încredere”; 

- La Centrul Comunitar Multifuncţional  „Speranţa”; 

- La Centrul Comunitar Multifuncţional „Universul”; 

- La Centrul de resurse pentru tineri din Orhei. 

Obiectivul nr.8: Fortificarea capacităților, rolului și a percepției publice a sectorului asociativ de tineret pentru a răspunde eficient necesităților 

tinerilor: (Strategia națională de dezvoltare a sectorului de tineret 2020) 

8.1. Stimularea parteneriatelor 

dintre administrația publică locală 

și sectorul asociativ de tineret 

privind contractarea de servicii  

Numărul de parteneriate 

stabilite de APL cu 

ONG-urile de tineret în 

baza mecanismului de 

contractare a serviciilor 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcția tineret Realizat  

     Prin intermediul Programului de asistenţă pentru 

consolidarea şi dezvoltarea Consiliilor Raionale/ 

Municipale ale Tinerilor, lansat pentru anul 2015, 

Ministerul Tineretului și Sportului promovează 

participarea și susținerea de către autorităţile 

administrației publice locale a activităţilor Consiliilor 

Raionale/Municipale ale Tinerilor. 

     Astfel, pe parcursul anului 2015, au fost stabilite 2 

parteneriate dintre autoritățile administrației publice 

locale de nivelul II (or.Ialoveni și Ungheni) cu ONG-

urile de tineret în baza mecanismului de contractare a 

serviciilor. 

8.2. Susținerea organizării și 

desfășurării unui tîrg al ONG-

urilor de tineret  

Tîrg organizat și 

desfășurat 

Numărul ONG-urilor 

participante  

 

Trim. 

III-IV 

Direcția tineret Realizat  

     În cadrul proiectului ,,Consolidarea sectorului de 

tineret prin politici și programe de dezvoltare 

durabile”, finanțat prin intermediul Programului de 

Granturi 2015, a fost organizată de către Consiliul 

Național al Tineretului din Moldova, Conferința 

națională a organizațiilor de tineret, la care au 

participat 48 de reprezentanți ai circa 40 de 

organizații de tineret și 20 de lucrători de tineret.  

8.3. Organizarea și desfășurarea 

Programului de Granturi, dedicat 

susținerii sectorului 

neguvernamental de tineret, prin 

selectarea și aprobarea spre 

Numărul proiectelor 

finanțate 

Numărul rapoartelor de 

implementare a 

proiectelor cîștigătoare 

Trim.I- 

IV 

Direcția tineret Realizat  

     În cadrul concursului pentru finanțarea 

programelor și/sau proiectelor pentru tineret au fost 

înregistrate 60 de dosare ale organizaţiilor 

neguvernamentale de tineret, dintre care au fost 



finanțare a propunerilor de 

proiecte parvenite din partea 

ONG-urilor de tineret 

 

recepționate 

1 raport general elaborat 

selectate 23 de proiecte. Prioritate au avut proiectele 

care își propun să contribuie la elaborarea și 

implementarea politicilor de tineret prevăzute în 

Strategia națională de dezvoltare a sectorului de 

tineret 2020. 

      Urmare a desfășurării activităților din cadrul 

proiectelor cîștigătoare ale Programului de Granturi, 

inclusiv pînă în luna ianuarie a anului 2016, au fost 

recepționate 23 de rapoarte intermediare, raportul 

final urmînd a fi definitivat după finisarea tuturor 

activităților.      

     De asemenea, urmare a circumstanțelor privind 

problema resurselor financiare alocate pentru 

implementarea proiectelor cîștigătoare, pe parcursul 

anului 2015, 9 organizații beneficiare ale Programului 

de granturi vor implementa proiectele nominalizate 

pe parcursul anului 2016. 

8.4. Continuarea implementării 

programului ,,Fondul comun 

pentru Organizațiile Societății 

Civile din Republica Moldova”  

 

Numărul de proiecte 

susținute în comun cu 

organizațiile partenere 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcția tineret Realizat parțial 

     Ministerul Tineretului și Sportului are calitatea de 

partener în cadrul programului ,,Fondul comun pentru 

Organizațiile Societății Civile din Republica 

Moldova”, prin care și-a oferit disponibilitatea de a se 

implica inclusiv financiar. Fundația Est Europeană a 

încercat să identifice mai mulți parteneri care ar 

contribui financiar la fond, în cazul stabilirii unor 

parteneriate cu mai mulți donatori, programul va fi 

continuat în anul 2016. 

8.5. Susținerea inițiativelor 

tinerilor la nivel de comunitate 

(susținerea și dezvoltarea 

Proiectului ,,Fondul pentru 

Tineri”)   

Numărul de acțiuni 

comunitare susținute;  

Numărul de tineri  care 

administrează granturi 

mici/fonduri la nivel 

local 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcția tineret Realizat  
     Fundația Est Europeană din Moldova, în comun cu 

Ministerul Tineretului și Sportului, asigură 

implementarea proiectului ,,Fondul pentru Tineri” în 8 

localități: Cahul, Florești, Ștefan Vodă, Orhei, 

Ialoveni, Varnița, Soroca și Bălți.  



     La sfîrșitul anului 2015, s-a decis extinderea 

acestui program prin anunțarea unui concurs de 

selectare a unei organizații implementatoare în 

regiunea de nord a țării.  

     Informația privind numărul de acțiuni comunitare 

susținute și numărul de tineri  care administrează 

granturi mici/fonduri la nivel local va fi reflectată într-

un raport general care va conține date și indicatori 

exacți, acesta fiind elaborat ulterior perioadei de 

raportare a organizațiilor beneficiare către Ministerul 

Tineretului și Sportului și Fundației Est Europene. 

Obiectivul nr.9: Consolidarea parteneriatelor cu statele și structurile de tineret și sport ale organizaţiilor internaţionale prin sporirea rolului 

Republicii Moldova în dezvoltarea politicilor de tineret şi sport la nivel european, regional și mondial: 

(Strategia națională de dezvoltare a sectorului de tineret 2020) 

9.1. Dezvoltarea cooperării 

multilaterale prin asigurarea unei 

comunicări dinamice și eficiente 

cu organizațiile și structurile 

internaționale ce susțin politicile 

de tineret și sport  (Consiliul 

Europei, Uniunea Europeană, 

Organizația Națiunilor Unite, 

Comunitatea Statelor 

Independente, GUAM, OCEMN, 

Grupul de la Visegrad etc.)  

2 acțiuni realizate în 

comun cu 

țările/structurile 

internaționale partenere; 

2 acorduri inițiate/agreate 

și/sau semnate;  

Participarea la cel puțin 3 

ședințe/întruniri ale 

structurilor la care RM 

este membră 

Trim. I-

IV 

Serviciul relații  

internaționale  

Direcția 

Tineret 

Direcția Sport 

Realizat  
     Pe parcursul anului 2015, au fost realizate 

următoarele acțiuni pentru dezvoltarea cooperării 

multilaterale: 

     1. În perioada 9-11 februarie 2015, în oraşul Riga 

(Letonia) – participarea a 9 reprezentanţi ai 

organizaţiilor societăţii civile din Republica Moldova 

la Forumul de Tineret al Parteneriatului Estic.      

     Participanţii la Forum au avut drept scop generarea 

de noi soluţii pentru problema şomajului în rîndul 

tinerilor şi analiza oportunităţilor de a se adapta 

mobilităţii existente şi programelor de cooperare 

internaţională, în vederea stimulării capacităţii de 

integrare profesională a tinerilor; 

     2. În perioada 27-30 aprilie 2015, delegaţia 

Republicii Moldova a participat la a doua Convenţie 

Europeană a Lucrului de Tineret, desfăşurată în 

Bruxelles, Belgia. La eveniment au participat peste 

400 de lucrători de tineret, cercetători şi practicieni 



care au dezbătut provocările pe care le întâlneşte 

activitatea de tineret la nivel local, naţional şi 

european. Participanţii au luat parte la ateliere de lucru 

şi au efectuat vizite de studiu la organizaţii şi centre de 

tineret din Bruxelles. La sfîrşitul Convenţiei, a fost 

adoptată o declaraţie în care au fost incluse priorităţile 

pentru următorii ani, în ceea ce priveşte lucrul de 

tineret; 

     4. La data de 22 iunie 2015, în oraşul Bratislava 

(Slovenia) – participarea dl Victor ZUBCU, 

Viceministrul Tineretului şi Sportului la reuniunea 

Miniştrilor Parteneriatului Estic responsabili de tineret 

şi a Miniştrilor Grupului de la Vişegrad responsabili 

de tineret. În cadrul reuniunii a fost semnat 

Memorandumul de cooperare în domeniul tineretului 

între Ministerele Statelor Parteneriatului Estic al 

Uniunii Europene responsabile pentru tineret şi 

Ministerele Statelor Grupului de la Vişegrad 

responsabile pentru tineret. 

 9.2. Susținerea organizării, în 

comun cu organizațiile și 

instituțiile de tineret și sport 

partenere, a conferinţelor, 

forumurilor, seminarelor etc. 

internaționale în Republica 

Moldova în domeniul politicilor 

de tineret și sport, conform 

angajamentele asumate în cadrul 

organizațiilor internaționale 

(Consiliul Europei, CSI, GUAM, 

ICE, OCEMN, etc.)  

2 evenimente 

susținute/organizate și 10 

tineri delegați 

Trim. I-

IV 

Serviciul relații  

internaționale 

Direcția tineret 

Direcția sport 

Realizat  

     Pe parcursul anului 2015, au fost 

susținute/organizate 2 acțiuni/evenimente: 

     1.  La data de 15 iunie 2015, delegaţia Ministerului 

Tineretului şi Sportului a participat la ceea de-a XIII-a 

reuniune a Platformei multilaterale a Parteneriatului 

Estic nr. IV „Contacte Interumane”, care a avut loc în 

or. Buxelles, Belgia. În cadrul reuniunii, delegaţia 

Ministerului a susţinut o prezentare cu privire la 

realizările Republicii Moldova în domeniul politicilor 

de tineret şi a exprimat poziţia oficială a Republicii 

Moldova cu privire la dezvoltarea de către Comisia 

Europeană a unor instrumente noi de cooperare în 

domeniul politicilor de tineret cu ţările Parteneriatului 



Estic în contextul procesului de reconceptualizare a 

Politicii Europene de Vecinătate; 

     2. La data de 14 decembrie 2015, în or. Bruxelles, 

reprezentanții Ministerului Tineretului și Sportului au 

participat la cea de-a XIV-a reuniune a Platformei de 

Cooperare nr.IV „Contacte Interumane” a 

Parteneriatului Estic, în cadrul căreia s-a discutat 

despre perspectivele cooperării Uniunii Europene cu 

țările Parteneriatului Estic. 

9.3. Dezvoltarea cooperării 

bilaterale în domeniul tineretului 

și sportului prin încheierea unor 

acorduri și/sau elaborarea în 

comun a unor planuri de acțiuni, 

prioritare fiind următoarele state: 

România, Georgia, Lituania, 

Ucraina, Estonia, etc. 

Numărul de acorduri, 

Planuri de acțiuni 

inițiate/agreate și/sau 

semnate 

Trim. I-

IV 

Serviciul relații 

 internaționale 

Direcția tineret 

Direcția sport 

Direcția 

juridică 

Realizat 

     În scopul dezvoltării cooperării bilaterale în 

domeniul tineretului și sportului, pe parcursul anului 

2015 au fost inițiate și/sau definitivate mai multe 

acorduri pe domeniul tineretului și sportului cu mai 

multe țări, printre care Lituania, Georgia, Armenia, 

Qatar: 

     1. A fost aprobată de către Guvernul Republicii 

Moldova semnarea Acordului de cooperare în 

domeniul politicilor de tineret între Ministerul 

Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova şi 

Ministerul Securităţii Sociale şi Muncii al Republicii 

Lituania; 

     2. A fost aprobată semnarea Acordului bilateral în 

domeniul tineretului şi sportului între Guvernul 

Republicii Moldova şi Guvernul Georgiei; 

     3. A fost aprobată de către Guvernul Republicii 

Moldova Hotărîrea nr.794 din 29.10.2015  „Privind 

iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului 

dintre Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii 

Moldova şi Ministerul Sportului şi Tineretului al 

Republicii Armenia cu privire la colaborarea în 

domeniul politicilor de tineret şi sport”. 

9.4. Stabilirea contactelor și 3 acțiuni realizate în Trim. I- Serviciul relații Realizat  



inițierea procesului de colaborare 

prin susținerea și realizarea unor 

acțiuni în comun cu unele țări ce 

dețin practici și experiențe 

pozitive în sectorul de tineret și 

sport (Azerbaidjan, Federația 

Rusă, Cehia, Belgia, Armenia, 

Franța, Serbia, Ungaria, Polonia, 

Georgia, Țările de Jos, etc.) 

 

comun cu țările partenere IV  internaționale 

Direcția tineret 

Direcția sport  

     Pe parcursul anului 2015, 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 Lituania – în perioada 4-11 mai 2015, 

dl Serghei AFANASENCO a efectuat o vizită oficială 

în Republica Lituania. În cadrul vizitei, Ministrul 

Tineretului și Sportului al Republicii Moldova a avut o 

serie de întrevederi cu oficialităţi din ţara gazdă, în 

scopul consolidării relațiilor de cooperare dintre cele 

două ţări în domeniul tineretului şi sportului. Părțile   

au convenit asupra preluării bunelor practici între 

Republica Moldova şi Lituania  şi dezvoltării relațiilor 

de cooperare în domeniul sportului și măsurilor anti 

doping; 

     2. Republica Georgia – la data de 28 aprilie 2015, 

în incinta Ministerului Tineretului și Sportului al 

Republicii Moldova, a avut loc întrevederea oficială a 

dlui Serghei AFANASENCO cu E.S.domnul Merab 

ANTADZE, Ambasadorul Republicii Georgia în 

Republica Moldova. Discuţiile au vizat dezvoltarea 

relaţiilor bilaterale în domeniile tineretului şi 

sportului; 

     3. România: 

- În perioada 30 iulie - 2 august, Viceministrul 

Tineretului și Sportului Victor ZUBCU a participat la 

„Forumul tinerilor basarabeni din diasporă”, 

desfășurat în oraşul Sinaia, România, organizat de 

Liga Studenților Basarabeni din Ploiești; 

- La data de 04 septembrie 2015, Ministra Tineretului 

și Sportului a Republicii Moldova, Loretta 

HANDRABURA e efectuat o întrevedere cu Ministra 

Tineretului şi Sportului din România Gabriela Szabo, 



la Bucureşti. Vizita de lucru s-a axat pe dezvoltarea 

relațiilor româno-moldave în domeniile tineretului și 

sportului; 

- La data de 18 septembrie 2015, Ministra Tineretului 

şi Sportului din România Gabriela SZABO, a efectuat 

o vizită de lucru la Chişinău, la invitaţia Ministrei 

Tineretului și Sportului a Republicii Moldova, Loretta 

HANDRABURA. În cadrul întrevederii, s-a pus 

accent pe consolidarea relaţiilor bilaterale în domeniul 

tineretului şi sportului între cele două state şi 

revizuirea acordurilor între cele două ministere de 

resort; 

     4. Republica Polonă: 

– La data de 09 octombrie 2015, Ministra Tineretului 

şi Sportului Loretta Handrabura a avut o întrevedere 

cu oficialităţi din Polonia, aflaţi într-o vizită de lucru 

pentru mai multe zile în Republica Moldova. Loretta 

Handrabura s-a întreţinut cu Jolanta Chelminska, 

voievod de Lodz, Krzysztof Sztrajber, şef de cabinet al 

administrației voievodale Lodz, Ewa Mes, voievod de 

Cuiavo-Pomerania, Tomsz Kubiak, șef de cabinet al 

administrației voievodale Cuiavo-Pomenaria, Pavel 

Scura, Consulul Onorific al Republicii Moldova la 

Lodz şi Małgorzata Szkodzińska, reprezentant al 

Ambasadei Polone în Republica Moldova. Pe 

parcursul reuniunii, au fost puse în discuţie stabilirea 

unor relaţii de parteneriat dintre autorităţile locale şi 

regionale poloneze şi Republica Moldova între 

instituţiile de resort cu posibilitatea de a coopera în 

domeniul tineretului, educaţie fizică şi sport; 

- În operioada 08-11 noiembrie 2015, Ministra 

Tineretului și Sportului al Republicii Moldova, Loretta 

HANDRABURA, a efectuat o vizită în voievodatele 



Lodz și Bydgoszez din Republica Polonă, la invitația 

doamnei Jolanta Chelminska, voievod al 

Voievodatului Lodz. Scopul vizitei de lucru a fost 

realizarea unor întrevederi și discuții cu autoritățile de 

nivel voievodal (raion și comună), inclusiv referitor la 

interacțiunea acestora cu instituțiile centrale 

(Ministerul Sportului și Turismului al Republicii 

Polone). 

Obiectivul nr.10: Promovarea cooperării în domeniul politicilor de tineret și sport între Uniunea Europeană și Republica Moldova: 

(Planul Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016,  

Strategia națională de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 ) 

10.1. Implementarea proiectelor 

comune cu statele-membre ale UE 

în vederea dezvoltării sectorului 

de tineret și sport  

Cel puțin 2 proiecte 

inițiate/agreate și/sau 

realizate în comun cu 

statele membre ale 

Uniunii Europene 

Trim. I-

IV 

Serviciul relații  

internaționale 

Direcția tineret 

Direcția sport 

Realizat parțial 

     Pe parcursul anului 2015, Ministerul Tineretului şi 

Sportului a devenit partener în cadrul proiectului 

trilateral „Dezvoltarea sistemului de instruire a 

lucrătorilor de tineret în Estonia, Moldova şi Croaţia”, 

care a fost propus spre finanţare în cadrul programului 

Erasmus pentru anii 2014-2016. 

     De asemenea, a fost inițiat dialogul cu România și 

Polonia pentru 3 proiecte de perspectivă. 

10.2. Asigurarea reprezentării și 

participării organizațiilor și 

instituțiilor sportive și de tineret la 

evenimente, conferințe, forumuri 

și seminare internaționale 

organizate în țările UE  

Participarea la cel puțin 3 

evenimente și delegarea a 

cel puțin 10 

tineri/sportivi 

Trim. I-

IV 

Serviciul 

Relații 

 Internaționale 

Direcția tineret 

Direcția sport 

Realizat  

     Pe parcursul anului 2015, a fost asigurată 

reprezentarea și participarea organizațiilor și 

instituțiilor sportive și de tineret la peste 80 de 

competiții, evenimente, conferințe, forumuri și 

seminare internaționale organizate în țările Uniunii 

Europene, obținînd în total peste 100 de medalii de 

aur, argint și bronz la diferite probe sportive și 

categorii de vîrstă. 

10.3. Implementarea prevederilor 

Acordului de parteneriat între 

Ministerul Tineretului și Sportului 

al Republicii Moldova și Proiectul 

Cel puțin 2 evenimente 

susținute/orgnizate 

10 tineri delegați 

Trim. I-

IV 

Serviciul relații  

internaționale, 

Direcția tineret 

Realizat  
     Pentru implementarea prevederilor Acordului de 

parteneriat dintre Ministerul Tineretului şi Sportului şi 

Proiectul „Eastern Partnership Youth Regional Unit” 



„Estern Partnership Youth 

Regional Unit” (EPYRU)  

(EPYRU), pe parcursul anului 2015 au fost realizate 

următoarele acţiuni: 

     1. La data de  3 februarie 2015, la Chişinău, a avut 

loc şedinţa de lucru a reprezentanţilor Ministerului 

Tineretului şi Sportului şi a domnului Hans-Jurgen 

Maeth - Coordonatorul proiectului „Unitatea 

Regională de Tineret a Parteneriatului Estic”. Şedinţa 

s-a axat pe stabilirea planului de activităţi pentru anul 

2015, care se va desfăşura în cele şase state membre 

ale Parteneriatului Estic şi activităţile care vor fi desfă 

şurate de către Ministerul Tineretului şi Sportului în 

cadrul celor 3 componente ale proiectului: dezvoltarea 

unei baze de date comprehensive a politicii naţionale 

de tineret, sporirea cooperării intersectoriale a 

actorilor responsabili de politica de tineret şi suportul 

în dezvoltarea Guvernului şi societăţii civile în 

procesul de participare a tinerilor la elaborarea 

documentelor de politici; 

     2. În perioada 23-24 februarie 2015, în or. Kiev 

(Ucraina), reprezentanţii autorităţilor administraţiei 

publice centrale şi locale din Republica Moldova au 

participat la Seminarul de instruire “Youth on-line”, 

care a avut drept scop informarea cu privire la noile 

tehnici de e-tehnologie şi iniţiative în domeniul 

politicilor de tineret şi educaţionale; 

     3. În perioada 22 – 24 aprilie 2015, în or.Baku 

(Republica Azerbaidjan), au fost desfăşurate două 

seminare:  

- La data de 22 aprilie 2015, s-a desfășurat seminarul 

cu tematica „Indicatorii Lucrului de tineret”. La 

eveniment au participat 2 reprezentanţi din Republica 

Moldova. Au fost discutate instrumentele utilizate de 

către statele  din parteneriatului estic pentru a colecta 



datele privind lucrul de tineret şi cum acestea ar putea 

fi îmbunătăţite şi eficientizate. 

- În perioada 23-24 aprilie 2015, s-a desfășurat semina 

rul cu tematica „Implicarea tinerilor în formularea, 

implementarea şi evaluarea politicilor de tineret”, la 

care au participat 3 reprezentanţi ai Republicii 

Moldova; 

     4. În perioada 8 - 9 iunie 2015, la Chişinău, 

Ministerul Tineretului şi Sportului, în comun cu 

EPYRU, a organizat şi desfăşurat seminarul regional 

cu genericul „Abordarea integrată a problemelor de 

tineret prin prisma cooperării intersectoriale”, la care 

au participat 25 de reprezentanţi ai statelor 

Parteneriatului Estic (Armenia, Georgia, Azerbaidjan, 

Ucraina, Belarus şi Republica Moldova). În cadrul 

seminarului au fost organizate discuţii şi grupuri de 

recomandări care s-au axat în mod esenţial pe 

facilitarea abordării integrate a problemelor de tineret 

prin prisma cooperării intersectoriale, pentru a 

răspunde necesităţilor tinerilor de astăzi; 

     5. În perioada 25 – 27 mai 2015, în or. Stepanovan, 

(Armenia), reprezentaţii Ministerului Tineretului și 

Sportului şi ai sectorului de tineret au participat la 

lucrările seminarului internaţional cu genericul 

„Reuniunea actorilor din sectorul de tineret privind 

dezvoltarea capacităţii actorilor guvernamentali şi ai 

societăţii civile în domeniul politicilor de tineret, cu o 

atenţie deosebită pentru problemele ocupării forţei de 

muncă în rândul tinerilor”. Seminarul a reunit 20 de 

participanţi din statele membre ale Parteneriatului 

Estic; 

     6. În perioada 21-23 septembrie 2015, în or.Minsk 

(Republica  Belarus), a fost asigurată participarea 



delegației Republicii Moldova la evenimentul ,,Topic-

Oriented Study Visit and Workshop on Youth Work”; 

     7. În perioada 18-20 noiembrie 2015, în or.Kiev 

(Ucraina), a avut loc Conferința de încheiere a 

proiectului  „Eastern Partnership Youth Regional 

Unit” (EPYRU). În cadrul evenimentului au participat 

reprezentanți ai autorităților publice cu competențe în 

domeniul de tineret precum și reprezentanți ai 

structurilor neguvernamentale de tineret din regiunea 

Parteneriatului Estic.  Au fost prezentate rezultatele 

proiectului, propuneri și recomandări de continuare a 

unui program similar, atît din partea organizatorilor, 

cît și a țărilor beneficiare din cadrul proiectului. 

Obiectivul nr.11: Crearea condițiilor optime de pregătire a sportivilor de performanță (PDS) 

11.1. Acordarea suportului 

metodologic federațiilor sportive 

la elaborarea strategiilor de 

dezvoltare a ramurilor de sport 

respective  (haltere, tenis de cîmp, 

lupte, fotbal, box) 

Numărul proiectelor de 

strategii elaborate și 

înaintate spre aprobare -5 

proiecte 

Trim. IV Direcția sport,  

Secția sport de 

 performanță 

Direcția 

analiză,  

monitorizare și  

evaluare a 

politicilor 

Federațiile 

Sportive  

Naționale 

Realizat 

     La data de 21 august 2015 a fost organizată și 

desfășurată ședința de lucru cu reprezentanții 

federațiilor sportive naționale, în cadrul căreia a fost 

acordat suport metodologic la elaborarea strategiilor 

de dezvoltare a ramurilor de sport respective (haltere, 

tenis de cîmp, lupte, fotbal, box). 

     Urmare a suportului metodologic acordat, au fost 

elaborate  proiecte ale 2 strategiei de dezvoltare a 

următoarele ramuri sportive: fotbal şi tenis de cîmp. 

11.2. Examinarea şi aprobarea 

planurilor individuale de pregătire 

pe anul 2015 a sportivilor de 

performanţă 

90 planuri individuale 

examinate şi aprobate 

Trim. I  Direcția sport,  

Secția sport de 

 performanță 

Centrul Sportiv 

 de Pregătire a  

Loturilor 

Naționale 

Realizat 

     Pe parcursul anului 2015 au fost examinate și 

aprobate 100 de planuri individuale de pregătire pe 

anul 2015 a sportivilor de performanţă. 



11.3. Elaborarea Calendarului 

acţiunilor sportive naţionale şi 

internaţionale pe anul 2015 

Calendar elaborat și 

aprobat 

Trim. I Direcția sport  

 
Realizat 

     Calendarul acţiunilor sportive naţionale şi 

internaţionale pe anul 2015 a fost elaborat și aprobat 

prin Hotărîrea Colegiului Ministerului Tineretului și 

Sportului nr.1.3 din 23.01.2015 „Cu privire la 

aprobarea Listei lotului național pe anul 2015 și a 

Calendarului acțiunilor sportive pe anul 2015”, 

ulterior a fost aprobat și prin Ordinul ministrului 

tineretului și sportului nr.B/37A din 16.02.2015. 

11.4. Elaborarea Listei lotului 

naţional pe anul 2015, ca baza 

juridică, financiară şi economică 

pentru sportivi şi profesorii-

antrenori 

Lista lotului naţional pe 

anul 2015 elaborată și 

aprobată 

Trim. I Direcția sport  

Secția sport de 

 performanță 

Realizat 

     Lista lotului naţional pe anul 2015 a fost elaborată 

și aprobat prin Hotărîrea Colegiului Ministerului 

Tineretului și Sportului nr.1.3 din 23.01.2015 „Cu 

privire la aprobarea Listei lotului național pe anul 

2015 și a Calendarului acțiunilor sportive pe anul 

2015”, ulterior a fost aprobată și prin Ordinul 

ministrului tineretului și sportului nr.  B/38A din 

16.02.2015 și plasată pe pagina web a Ministerului 

Tineretului și Sportului. 

11.5. Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului cu privire la 

modificarea și completarea 

Hotărîrii Guvernului nr.381 din 

13.04.2006 „Cu privire la 

condițiile de salarizare a 

personalului din unitățile 

bugetare” 

Proiectul hotărîrii 

Guvernului elaborat și 

prezentat spre aprobare 

Trim. II Direcția sport 

Secția sport de 

performanță 

Direcția 

juridică 

Realizat parțial 

     Proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la 

modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului 

nr.381 din 13.04.2006 „Cu privire la condițiile de 

salarizare a personalului din unitățile bugetare” a fost 

elaborat, consultat și prezentat spre avizare. 

     Urmare a investirii noului Guvern, proiectul 

hotărîrii Guvernului respectiv va fi prezentat, repetat, 

spre avizare, pentru a fi definitivat și înaintat 

Guvernului, spre aprobare. 

11.6. Asigurarea loturilor 

naționale cu echipament sportiv 

Numărul loturilor 

echipate - 15 loturi 

Trim. IV Direcția sport,  

 Secția sport de  

performanță 

Realizat 

     Pe parcursul anului 2015, au fost asigurate cu 

echipament sportiv 20 de loturi naţionale. 

11.7. Analiza dosarelor prezentate 400 dosare analizate şi Trim. IV Direcția sport, Realizat 



spre examinare Comisiei 

republicane de acordare a titlurilor 

şi categoriilor sportive şi 

acordarea titlurilor, categoriilor 

sportive, conform Clasificaţiei 

Sportive Unice a Republicii 

Moldova  

prezentate Comisiei spre 

examinare  

 Secția sport de  

performanță    

     În cadrul Comisiei Republicane de acordare a 

titlurilor şi categoriilor sportive conform Clasificaţiei 

Sportive Unice a Republicii Moldova au fost analizate 

417 dosare. Urmare, au fost acordate 346 de titluri și 

categorii sportive antrenorilor, sportivilor și 

specialiștilor din domeniul culturii fizice și sportului. 

Obiectivul nr.12: Asigurarea realizării activităților sportive conform Calendarului acțiunilor sportive naționale și internaționale pe anul 2015:  

12.1. Organizarea şi desfăşurarea 

campionatelor naţionale la 

ramurile de sport olimpice şi 

neolimpice practicate în 

Republica Moldova 

Numărul campionatelor 

organizate și desfășurate 

– 400 de campionate 

Numărul de participanți - 

20 000 - 25 000 de 

sportivi la competiţiile 

interne 

Trim. I-

IV 

Direcţia sport,  

Secția sport de 

 performanţă 

Realizat 

     Pe parcursul anului 2015 au fost organizate şi 

desfăşurate 130 de Campionate şi Cupe naţionale, la 

care au luat parte peste 26 400 de sportivi. 

 

12.2. Delegarea loturilor naţionale 

la concursurile internaţionale 

incluse în Calendar pe anul 2015 

150 de concursuri 

internaționale 

Numărul de participanți - 

2500 de sportivi 

participanţi la 

concursurile 

internaţionale 

Trim. I-

IV 

Direcţia sport,  

Secția sport de 

 performanţă 

Realizat 

     Pe parcursul anului 2015 au fost pregătiţi și au 

participat la competiţii internaţionale precum şi 

cantonamente sportive 2 857 de sportivi. 

 

 

12.3. Organizarea şi desfăşurarea 

acţiunilor cultural-sportive  

consacrate „Zilei Sportivului 

2015” 

 

Acţiune cultural-sportivă 

organizată și desfășurată    

 

Trim. II Direcția sport 

 
Realizat 

     La data de 16 mai 2015 au fost organizate și 

desfășurate acțiuni cultural-sportive consacrate „Zilei 

Sportivului 2015” în  20 de școli sportive din 

subordinea Ministerului Tineretului și Sportului. 

     În cadrul școlilor respective s-a desfășurat Ziua 

ușilor deschise și competiții sportive la diferite ramuri 

de sport, la care au participat 2 891 de sportivi. 

12.4.  Organizarea şi desfăşurarea 

festivităţii de premiere a 

sportivilor pentru rezultatele 

Acțiune festivă 

organizată și desfășurată 

Numărul sportivilor 

Trim. IV Direcția sport  

 
Realizat 

     La data de 18 decembrie 2015, în incinta clădirii 

Casei Sindicatelor a fost organizată şi desfăşurată 



obţinute în anul 2015  „Gala 

Sportului 2015” 

premiați festivitatea de premiere a sportivilor pentru rezultatele 

obţinute în anul 2015 „Gala Sportului 2015”. 

     Scopul Festivității de premiere a fost susținerea 

sportivilor şi reprezentanţilor din lumea sportului, care 

au înscris, pe parcursul anului, cele mai însemnate 

rezultate şi au contribuit, astfel, la promovarea 

imaginii Republicii Moldova în lume. 

12.5. Desfășurarea Turneului de 

mini-fotbal “Cupa Eroilor”, 

consacrat Eroilor căzuți în 

războiul pentru apărarea 

integrității teritoriale și 

Independenței Republicii 

Moldova 

Turneu desfășurat 

Nr. de participanți – 192 

de persoane 

Trim. II Direcția sport, 

 Secția școli 

 sportive şi 

 sportul pentru 

toţi; 

Asociaţia „Uni 

unea Naţională 

a veteraniolor 

 de război  pen- 

tru indepen -

denţa RM” 

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 21 februarie 2015, în 

mun. Bălți. 

     La Turneul nominalizat au participat 130 de 

persoane. 

12.6. Organizarea şi desfăşurarea 

Jocurile Sportive ale juniorilor, 

ediția a VI-a 

Jocuri sportive ale 

Juniorilor organbizate și 

desfășurate la 14 ramuri 

de sport 

Numărul de participanți -

15 000 de sportivi 

Trim. I-

II 

Direcția sport, 

 Secția școli 

sportive  

şi sportul 

pentru toţi 

Realizat 

     Jocurile Sportive ale juniorilor, ediția a VI-a au fost 

organizate şi desfăşurate în perioada februarie – 

octombrie 2015 de către Ministerul Tineretului şi 

Sportului, în comun cu Ministerul Educaţiei, organele 

administraţiei publice locale şi federaţiile sportive 

naționale de profil. 

     Ediţia a VI-a a Jocurilor Sportive ale Juniorilor s-a 

desfăşurat la 13 ramuri de sport: atletism, box, haltere, 

caiaccanoe, baschet (fete, băieți), lupte greco-romane 

şi libere, judo (fete, băieți), tenis de masă (fete, băieți), 

volei (fete, băieți), handbal (fete, băieți), înot, lupta 

naţională „ Trînta”. 

     Acţiunea sportivă s-a desfăşurat în patru etape, 

astfel fiind antrenaţi circa 27 520 de elevi. 



12.7. Desfășurarea acțiunilor 

cultural sportive consacrate “Zilei 

Europei”  

a) Cursa de alergări (cu genericul: 

“Nu consum de alcool-Nu consum 

de droguri”); 

b) Cursa de ciclism 

Cursa de alergări 

organizată și desfășurată 

Cursa de ciclism 

organizată și desfășurată 

Nr. de participanți - 900 

de persoane 

Trim.  II-

III 

Secția școli 

sportive 

 şi sportul 

pentru toţi  

Direcția  tineret  

şcoli sportive 

Ffederaţia de 

profil 

APL 

Realizat 

     1) Cursa de alergări (cu genericul: “Nu consum de 

alcool-Nu consum de droguri”) a fost organizată și 

desfășurată la data de 26 aprilie 2015, în mun. 

Chișinău, în cadrul căreia au participat peste 750 de 

elevi din 13 școli sportive din subordinea Ministerului 

Tineretului și Sportului; 

     2) Cursa de ciclism a fost organizată și desfășurată 

în perioada 16-17 mai 2015 pe traseul Chișinău – 

Tiraspol, în cadrul căreia au participat circa 150 de 

persoane. 

12.8. Desfășurarea Festivalului 

Prieteniei, Creativității și 

Olimpismului “Clipa Siderală”, 

ediția a XXV-a 

Festival organizat și 

desfășurat 

Nr. de participanți - 100 

de persoane 

Trim. II Direcţia sport, 

Secția 

 școli sportive 

şi  

sportul pentru 

toţi 

Fundația de 

caritate 

 „Clipa 

siderală” 

Realizat 

     În perioada 25 – 27 mai 2015, în tabăra de odihnă 

”Miorița” din localitatea Ivancea, raionul Orhei, s-a 

desfășurat ediția a XXV-a a Festivalului Prieteniei, 

Creativității și Olimpismului „Clipa Siderală”, cu  

participarea a 196 de copii orfani din mai multe 

orfelinate din țară. 

     Evenimentul a fost organizat de Ministerul 

Tineretului și Sportului în parteneriat cu Fundația de 

caritate pentru copii ”CLIPA SIDERALĂ”, 

Inspectoratul General al Poliției, Ministerul Apărării și 

Federația Moldovenească de Fotbal. 

12.9. Organizarea Turneului 

Republican de mini-fotbal între 

copii „Guguţă” (cu genericul: “Nu 

consum de alcool-Nu consum de 

droguri”) 

 

Turneu organizat și 

desfășurat 

Numărul de participanți - 

17 000 de sportivi 

Trim. II Direcţia sport, 

Secția 

 școli sportive 

şi 

 sportul pentru 

toţi 

Federația  

Moldovenească 

de Fotbal 

Realizat 

     Turneul Republican de mini-fotbal între copii 

„Guguţă” (cu genericul: “Nu consum de alcool-Nu 

consum de droguri”) a fost organizat și desfășurat în 

perioada 28 mai – 1 iunie 2015 de către Ministerul 

Tineretului și Sportului, în parteneriat cu Ministerul 

Educaţiei, autorităţile administraţiei publice locale şi 

Federaţia Moldovenească de Fotbal. 

     Turneul s-a desfășurat în 4 etape, cu participarea a 

14 000 de elevi din şcolile, gimnaziile şi liceele din 



Republica Moldova în vârstă de 11-12 ani. 

12.10. Organizarea şi desfăşurarea 

acţiunilor sportive: (cu genericul 

“Nu consum de alcool, Nu 

consum de droguri”) 

a) Lupta naţională “Trînta”. 

b) Ștafeta ” Starturi vesele” 

 

Două acțiuni organizate 

și desfășurate 

Numărul de participanți - 

500 de persoane 

Trim. II Direcția sport,  

Secția școli 

sportive 

 şi sportul 

pentru toţi 

 Federaţia 

naţională 

 de luptă 

“Trînta” 

Realizat 

     Au fost organizate și desfășurate 2 acţiuni sportive: 

(cu genericul “Nu consum de alcool, Nu consum de 

droguri”): 

     a) Lupta naţională “Trînta” a fost organizată și 

desfășurată la data de 24 februarie 2015 de către 

Școala sportivă specializată republicană de lupte 

Andrei Doga din subordinea Ministerului Tineretului 

și Sportului. La acțiunea sportivă au participat circa 

300 de persoane; 

     b) În perioada 24.02-01.03.2015, s-a organizat și 

desfășurat Festivalul Național al Sportului Școlar, la 

care au participat 200 de copii. 

12.11. Desfăşurarea campaniei 

“Now We Move”:   

a) Turneul Internaţional de 

gimnastică ritmică "CIOCÎRLIA"; 

b)Turneul Internaţional de lupte 

libere în memoria lui 

"ALEXANDRU ZIORA", 

antrenor emerit; 

c)"Starturi vesele", Federaţia 

Sportului Şcolar 

3 acțiuni desfășurate 

Numărul de participanți - 

400 de persoane 

Trim. IV Direcția sport, 

Secția 

 școli sportive 

şi sportul 

 pentru toţi  

Federaţia 

sportului 

 şcolar 

Federaţia de 

lupte 

ŞSRO 

Realizat 

     În cadrul campaniei “Now We Move”, au fost 

organizate și desfășurate 3 acțiuni sportive: 

     1) În perioada 10-12 octombrie 2015 a fost 

organizat și desfășurat Turneul Internaţional de 

gimnastică ritmică „CIOCÎRLIA”, de către Ministerul 

Tineretului și Sportului, în comun cu Școala Sportivă 

a rezervelor olimpice. În cadrul Turneului au participat 

88 de sportivi din Republica Moldova, Ucraina, 

Federația Rusă şi Republica Belarus; 

     2) Turneul Internaţional de lupte libere în memoria 

lui „ALEXANDRU ZIORA” - antrenor emerit, a avut 

loc în perioada 16-18 octombrie 2015. Evenimentul a 

fost organizat și desfășurat de Ministerul Tineretului și 

Sportului, în comun cu Școala Sportivă a rezervelor 

olimpice. 

     La Turneul Internațional au participat 198 de 

sportivi din Republica Moldova, Ucraina, Federația 

Rusă, Republica Belarus și România; 



      3) În perioada 05-06 decembrie 2015, în incinta 

Complexului sportiv „Moldova” din mun. Bălți, s-a 

desfășurat Concursul militar-sportiv „Scutul tinerilor 

patrioţi”, consacrat Eroilor căzuți în războiul pentru 

apărarea integrității teritoriale și Independenței 

Republicii Moldova și a colaboratorilor ministerelor 

de forță căzuți la datorie, organizat de către Ministerul 

Tineretului și Sportului, în parteneriat cu  Ministerul 

Apărării,  Asociaţia Veteranilor de război, Batalionul 

de Poliție, Patrulă și Santinelă nr.6, Uniunea 

Veteranilor de război pentru Independenţă, 

organizațiilor teritorial-raionale şi autorităţile publice 

locale din mun. Bălți. 

     La evenimentul respectiv au participat 300 de 

recruți, militari în termen. 

     Astfel, Concursul militar-sportiv „Scutul tinerilor 

patrioţi” a fost organizat în locul acțiunii sportive 

"Starturi vesele", din cauza bugetului auster pe anul 

2015. 

12.12. Organizarea și desfășurarea 

Festivalului republican de şah şi 

joc de dame 

Festivalul organizat și 

desfășurat 

Numărul de participanți -  

150 de persoane 

Trim. III Direcția sport, 

Secția 

 școli sportive 

şi 

 sportul pentru 

toţi  

Federaţiile de 

şah  

şi joc de dame 

Clubul  

Republican de 

şah şi 

 joc de dame 

Realizat 

     Festivalul republican de șah și joc de dame a fost 

organizat şi desfăşurat de Ministerul Tineretului și 

Sportului, în comun cu  Clubul republican de șah și 

joc de dame şi federațiile sportive de profil la data de 

26 septembrie 2015, în mun. Chișinău, în cadrul căruia 

au participat circa150 de persoane. 

12.13. Organizarea Turneului Turneu organizat și Trim.  Direcția sport, Realizat 



Republican de fotbal „Cupa 

Guvernului”, ediţia a X-a (cu 

genericul: “Nu consum de alcool-

Nu consum de droguri, Nu trafic 

de ființe umane”) 

desfășurat, 

Numărul de participanți - 

20 000 de persoane 

III-IV Secția 

 școli sportive 

şi sportul  

pentru toţi 

     Turneul Republican de fotbal “Cupa Guvernului”, 

ediția a X-a  (cu genericul: “Nu consum de alcool-Nu 

consum de droguri, Nu trafic de ființe umane”) a fost 

organizat şi desfăşurat  în perioada aprilie – octombrie 

2015, de către Ministerul Tineretului și Sportului, în 

comun cu Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, 

Ministerul Afacerilor Interne și Federația 

Moldovenească de Fotbal. 

     Turneul respectiv s-a desfăşurat în 4 etape, în 

cadrul cărora au participat circa 20 000 de elevi din 

gimnaziile și liceele Republicii Moldova. 

12.14. Desfășurarea Turneului de 

mini-fotbal cu participarea 

angajaţilor din ministere, misiuni 

diplomatice şi organizaţii 

internaţionale acreditate la 

Chişinău 

Turneu organizat și 

desfășurat; 

Numărul de participanți - 

160 de persoane 

Trim. II Direcția sport, 

Misiuni 

 diplomatice; 

Organizaţii 

internaţionale  

acreditate 

 la Chişinău 

Realizat 

     Turneul de mini-fotbal cu participarea angajaţilor 

din ministere, misiuni diplomatice şi organizaţii 

internaţionale acreditate la Chişinău s-a desfăşurat în 

perioada 10-18 octombrie 2015, în mun. Chișinău, în 

cadrul căruia au participat 92 de persoane. 

 

12.15. Organizarea şi participarea 

persoanelor cu dizabilităţi (de văz, 

locomotorii și mintale) la acţiuni 

cultural-sportive, consacrate 

“Zilei internaționale a persoanelor 

cu dizabilități” 

 

Numărul de acțiuni 

organizate și desfășurate; 

Numărul de participanți - 

500 de persoane 

Trim. IV Direcția sport, 

Secția  

școli sportive şi 

sportul  

pentru toţi  

Federaţiile, 

asociaţiile  

de profil 

Realizat 

     În perioada 05-06 decembrie 2015, în incinta Școlii 

internat auxiliară nr.6 din mun. Chișinău, s-au 

desfășurate competiții sportive, consacrate “Zilei 

internaționale a persoanelor cu dizabilități”, acestea 

fiind organizate de către Ministerul Tineretului şi 

Sportului, în parteneriat cu Direcția Generală 

Educație, Tineret și Sport din mun. Chișinău, 

organizaţia neguvernamentală „Special Olympics” şi 

Federația de Tenis din Republica Moldova. 

     La eveniment au participat circa 100 de copii cu 

necesități speciale la competițiile de baschet, mini-

fotbal, badminton şi joc de dame. 

     De asemenea, în perioada  05-20 decembrie 2015, 

Școala Sportivă Specializată de Tenis din subordinea 



Ministerului Tineretului și Sportului, în comun cu 

federația de profil, a organizat şi desfăşurat acţiuni 

cultural-sportive, consacrate “Zilei internaționale a 

persoanelor cu necesități speciale”. La eveniment au 

participat circa 200 de persoane.   

Obiectivul nr.13: Promovarea și implementarea politicilor de management în activitățile sportive: 

13.1. Desfășurarea ședinţelor 

metodice cu conducătorii 

şcolilor/liceelor sportive şi 

responsabilii de domeniul 

sportului din republică cu privire 

la managementul activității 

sportive 

1 ședință desfășurată 

Numărul de participanți – 

90 de persoane 

 

Trim. I-

IV 

Direcţia sport, 

 Secția școli 

 sportive 

 şi sportul 

pentru 

toţi 

Realizat 

     La data de 15 ianuarie 2015, la Centrul Sportiv al 

Rezervelor Olimpice din mun. Chișinău, s-a desfășurat 

ședinţa metodică cu 92 de conducători ai 

şcolilor/liceelor sportive şi responsabili de domeniul 

sportului din Republica Moldova cu privire la 

managementul activității sportive. 

13.2. Desfăşurarea lecţiilor-model 

pe ramuri de sport (Fotbal, lupte, 

acrobatică/rugby) 

 

3 lecții demonstrative 

desfășurate 

Numărul de participanți – 

150 de persoane 

Trim.   

II-IV 

Direcţia sport, 

 Secția școli 

sportive  

şi sportul 

pentru toţi 

Realizat 

     Au fost organizate și desfășurate 3 lecții-model pe 

3 ramuri de sport ((fotbal, lupte, acrobatică/rugby), la 

care au participat 90 de persoane: 

     1. La data de 16 octombrie, în incinta Școlii 

Sportive Specializate Republicane de Acrobatică şi 

Rugby din capitală s-a desfășurat o lecție publică de 

rugby, grupa avansați - anul II, la care au participat 30 

de persoane; 

     2. La data de 26 august 2015, pe terenul de fotbal 

din comuna Stăuceni, s-a desfășurat o lecție publică la 

fotbal, la care au participat 40 de copii; 

     3. La data de 03 noiembrie 2015, la Școala sportivă 

de lupte din comuna Stăuceni, s-a desfășurat o lecție 

publică la lupte, la care au participat 20 de persoane. 

13.3. Organizarea şi desfăşurarea 

întrunirilor metodico-practice 

“MASTER CLASS”  privind 

instruirea şi antrenamentele pe 

4 întruniri desfășurate 

300 de participanți 

Trim.   

II-IV 

Direcţia sport,  

Secția școli 

sportive  

şi sportul 

Realizat 

     Au fost organizate și desfășurate întruniri 

metodico-practice „Master Class” privind 

implementarea noilor practici și metode în procesul de 



unele ramuri de sport (tenis, lupte, 

judo) 

pentru toţi 

Federațiile de 

profil 

instruire și antrenament pe ramuri de sport în comun 

cu unitățile responsabile de domeniul educației fizice 

și sportului în cadrul APL în zone ale Republicii 

Moldova (4 raioane): 

1. „Master-Class” la atletism în incinta Școlii sportive 

specializate de atletism, mun. Chișinău, desfășurat la 

data de 26 noiembrie 2015, la care au participat 30 de 

copii; 

2. „Master-Class” la lupte greco-romane în mun. 

Chișinău, desfășurat la data de 18 noiembrie 2015, la 

care au participat 50 de persoane; 

3. „Master-Class” la tenis în incinta Școlii sportive 

specilizate republicane de tenis din mun. Chișinău, la 

care au participat 40 de persoane. 

13.4. Monitorizarea procesului de 

instruire și antrenament în școlile 

sportive din subordine 

Plan de monitorizare 

elaborat și aprobat prin 

ordinul ministrului 

Numărul școlilor sportive 

monitorizate 

Trim. I-

IV 

Direcția sport, 

Secția 

 școli sportive 

și sportul 

 pentru toți 

Realizat 

     Conform prevederilor Ordinului Ministrului 

tineretului și sportului nr. 21 din 05.02.2015, a fost 

monitorizat procesul de instruire și antrenament în 19 

școli sportive din subordinea Ministerului. 

13.5. Atestarea profesorilor-

antrenori din școlile din 

subordinea Ministerului 

 

Numărul de profesori-

antrenori atestați 

Trim. I-

II 

Direcția sport, 

Secți 

 școli sportive 

și sportul 

 pentru toți 

Realizat 

     Prin Ordinul Ministerului Educației nr.676 din 

09.07.2015 „Cu privire la conferirea/confirmarea 

gradelor didactice”, au fost atestați, prin conferirea și 

confirmarea gradelor didactice, 19 profesori-antrenori 

din școlile sportive din subordinea Ministerului 

Tineretului și Sportului. 

13.6. Tarifarea şcolilor/liceelor 

sportive din Republica Moldova 

 

90 de școli/licee sportive 

tarifate 

Trim.   

IV 

Direcţia sport, 

Secția  școli 

sportive şi 

 sportul pentru 

toţi 

Realizat 

     Au fost tarifate 90 de şcoli sportive examinate. 

Toate școlile sportive au fost tarifate, inclusiv școlile 

din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, 

conform Hotărîrii Guvernului nr.463 din 28.04.2006 

„Cu privire la aprobarea Regulamentului școlilor 

sportive”. În urma acestor acțiuni se aprobă și se 



verifică contingentul de elevi conform grupelor 

valorice. 

13.7. Colectarea și generalizarea 

rapoartelor statistice anuale: 

a) Dezvoltarea culturii fizice şi 

sportului (nr. 1-cf); 

b) Activitatea şcolilor sportive (nr. 

5-şs) 

90 de rapoarte din 

școli/licee sportive 

colectate și generalizate  

35 de rapoarte din 

raioane și municipii 

colectate și generalizate 

Trim. IV Direcţia sport,  

Secția școli 

sportive 

 şi sportul 

pentru toţi             

Realizat 

     Au fost colectate și generalizate 90 de rapoarte din 

școli/licee sportive și 35 de rapoarte din raioane şi 

municipii, conform Legii nr.412 din 09.12.2004 „Cu 

privire la statistica oficială” și prezentate Biroului 

Naţional de Statistică prin nr. 04/1538 din 17.12.2015.   

Obiectivul nr.14: Dezvoltarea infrastructurii sportive și modernizarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor sportive: (PDS)  

14.1. Reconstrucția bazei sportive 

de canotaj din or. Vatra 

Baza sportivă de canotaj 

din or. Vatra parțial 

reconstruită 

Trim. IV Direcția sport 

Direcția 

financiară 

Nerealizat 

     Din lipsa rectificării bugetului de stat și bugetului 

auster al Ministerului Tineretului și Sportului pentru 

anul 2015, lucrările planificate de reconstrucție a bazei 

sportive de canotaj din or. Vatra nu au fost realizate. 

14.2. Asigurarea școlilor sportive 

cu inventar și utilaj sportiv în 

scopul creării condițiilor 

favorabile de activitate  

Numărul de școli 

sportive asigurate cu 

inventar și utilaj sportiv 

 

Trim. IV Direcția sport 

Direcția 

financiară 

Realizat 

     În scopul creării condițiilor favorabile de activitate, 

a fost procurată tehnică, utilaj și inventar sportiv în 

sumă de 579,7 mii lei pentru 12 școli sportive. 

Obiectivul nr.15:  Monitorizarea implementării documentelor de politici sectoriale şi intersectoriale:  

15.1. Planul de acţiuni al 

Guvernului pentru anul 2015 

Raport elaborat şi 

completat în baza de date 

www.monitorizare.gov. 

md  

Trimestri

-al 

DAMEP, în 

colaborare cu 

subdiviziunile 

structurale ale 

MTS 

Realizat 

     Raportul privind implementarea Planului de 

acțiuni al Guvernului pentru anii 2015-2016 pentru 

trimestrul IV al anului 2015 a fost elaborat și 

prezentat Cancelariei de Stat, conform termenului 

stabilit. 

15.2 Planul național de acțiuni 

pentru implementarea Acordului 

de Asociere Republica Moldova – 

Uniunea Europeană în perioada 

2014-2016, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.808 din 07.10.2014 

 

Raport elaborat și 

prezentat MAEIE 

Trimestri

- al 

Direcția tineret 

Direcția sport 

Serviciul relații  

internaționale 

DAMEP 

Realizat 

     Rapoartele trimestriale privind realizarea Planului 

național de acțiuni pentru implementarea Acordului 

de Asociere Republica Moldova – Uniunea 

Europeană în perioada 2014-2016, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr.808 din 07.10.2014 au fost 

elaborate și prezentate Ministerului Afacerilor 

http://www.monitorizare.gov/


Externe și Integrării Europene, în termenii indicați. 

15.3. Planul naţional de prevenire 

şi combatere a Traficului de Fiinţe 

Umane  pentru anii 2014-2016, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr.484 din 26.06.2014 

Raport elaborat şi 

prezentat în instituţia  

solicitantă 

Semestri

al 

Direcţia tineret 

 
Realizat 

     Rapoartele semestriale privind realizarea Planului 

naţional de prevenire şi combatere a Traficului de 

Fiinţe Umane  pentru anii 2014-2016, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr.484 din 26.06.2014 au fost 

elaborate și prezentate Secretariatului permanent al 

Comitetului național pentru combaterea traficului de 

ființe umane, în termenii stabiliți. 

15.4. Planul de acțiuni antidrog pe 

anii 2014-2016 pentru implemen-

tarea 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  

DAMEP 

 

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 

Moldova (Comisiei Nționale Antidrog), în termenii 

stabiliți. 

15.5. 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. 

15.6. Planul de acţiuni pe anii 

2014-2015 pentru implementarea 

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 realizarea Planului 

de acţiuni pe anii 2014-2015 pentru implementarea 

Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015, 

aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.154 din 

21.07.2011 au fost elaborate și prezentate Centrului 

Național Anticorupție, în termenii indicați. 



15.7. Planul de acțiuni pentru 

implementarea Strategiei de 

dezvoltare a societății civile 

pentru perioada 2012-2015, 

aprobat prin Legea nr.205 din 

28.09.2012 

 

Raport elaborat și 

prezentat Cancelariei de 

Stat 

martie Direcția tineret 

DAMEP 
Realizat 

     Raportul privind realizarea Planului de acțiuni 

pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a 

societății civile pentru perioada 2012-2015, aprobat 

prin Legea nr.205 din 28.09.2012 a fost elaborat și 

prezentat Cancelariei de Stat, conform termenelor 

stabiliți. 

15.8. Planul de acțiuni pentru anii 

2014-2016 privind susținerea 

reintegrării cetățenilor reîntorși de 

peste hotare, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr.339 din 

20.05.2014 

 

Raport elaborat și 

prezentat MMPSF 

La data 

de 

15.02.20

15 

DAMEP 

Direcția tineret 

Direcția Sport 

Realizat 

     Raportul anual privind realizarea Planului de 

acțiuni pentru anii 2014-2016 privind susținerea 

reintegrării cetățenilor reîntorși de peste hotare, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.339 din 

20.05.2014 a fost elaborat și prezentat Ministerului 

Muncii, Protecției Sociale și Familiei, conform 

termenelor stabiliți. 

15.9. Programul național privind 

controlul tutunului pentru anii 

2012-2016, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.100 din 16.02.2012 

 

Raport elaborat și 

prezentat MSRM 

La data 

de 

15.02.20

15 

DAMEP în 

 colaborare cu 

Direcția  

Realizat 

     Raportul anual privind realizarea Programului 

național privind controlul tutunului pentru anii 2012-

2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.100 din 

16.02.2012 a fost elaborat și prezentat Ministerului 

Sănătății, în termenii stabiliți. 

15.10. Planul de acțiuni pentru 

implementarea Observațiilor 

finale ale Comitetului pentru 

Drepturile Economice, Sociale și 

Culturale, adoptate la Geneva la 

20 mai 2011, pe marginea celui 

de-al doilea Raport periodic al 

Repub -licii Moldova de 

implementare a Pactului 

internațional cu privire la 

drepturile economice, sociale și 

cultural 

Raport elaborat și 

prezentat MMPSF 

La data 

de 

15.02.20

15 

 DAMEP în 

 colaborare cu 

Direcția tineret 

 

Realizat 

     Raportul anual privind realizarea Planului de 

acțiuni pentru implementarea Observațiilor finale ale 

Comitetului pentru Drepturile Economice, Sociale și 

Culturale, adoptate la Geneva la 20 mai 2011, pe 

marginea celui de-al doilea Raport periodic al 

Republicii Moldova de implementare a Pactului 

internațional cu privire la drepturile economice, 

sociale și cultural a fost elaborat și prezentat 

Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Famileii, în 

termenii stabiliți. 



15.11.Programul naţional de 

promovare a modului sănătos de 

viaţă pentru anii 2007-2015, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr.658 din 12.06.2007  

 

Raport elaborat și 

prezentat MSRM 

Semestri

al 

Direcția tineret 

DAMEP 
Realizat 

     Raportul anual privind realizarea Programului 

naţional de promovare a modului sănătos de viaţă 

pentru anii 2007-2015, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.658 din 12.06.2007 a fost elaborat și 

prezentat Ministerului Sănătății, conform termenilor 

indicați. 

Obiectivul nr.16: Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Ministerului Tineretului și Sportului 

16.1 Asigurarea dezvoltării 

profesionale continue a 

funcţionarilor publici din cadrul 

Ministerului în scopul formării 

unei echipe profesioniste și 

integre 

 

Elaborarea Planului de 

instruire pentru  

angajaţii ministerului 

pentru semestrul I  

şi semestrul II  

Ianuarie  

Septemb

- rie 

Serviciul 

resurse 

umane 

Realizat 

     Planul de instruire pe semestrul I și II pentru 

angajații ministerului a fost elaborat și aprobat. În 

cadrul cursurilor de perfecționare profesională a 

personalului din Ministerul Tineretului și Sportului 

pentru semestrul I al anului 2015 au participat 19 

persoane, iar în semestrul II al anului 2015 au 

participat 10 persoane. 

16.2 Asigurarea perfecționării 

continue a personalului din 

Minister în domeniul 

managementului performanţei, în 

elaborarea și evaluarea politicilor 

publice, managementul şi 

elaborarea 

programelor/proiectelor,  

managementul documentelor, 

dezvoltarea abilităților 

manageriale, de planificare a 

activității, inclusiv dezvoltarea 

abilităților de exercitare a 

atribuţiilor de serviciu, conform 

planului de instruire anual 

10 persoane instruite Pe 

parcur- 

sul 

anului 

Serviciul 

resurse 

mane 

Realizat 

     În contextul asigurării perfecționării continue a 

personalului din Minister, 29 persoane au fost instruite 

în domeniul elaborării și coordonării proiectelor de 

acte normative, dezvoltarea abilităților manageriale, 

dezvoltarea abilităților de exercitare a atribuțiilor de 

serviciu, inclusiv managementul riscurilor, 

componentele bugetului public național, 

managementul ciclului de proiect, legislația muncii 

etc. 

 

16.3. Monitorizarea activităţii de 

formare profesională continuă a 

Raport anual elaborat ianuarie Serviciul 

resurse 
Realizat 

     Raportul anual pivind monitorizarea activității de 



funcţionarilor publici din cadrul 

Ministerului 

 umane formare profesională continuă a funcționarilor publici 

din cadrul Ministerului pentru anul 2015 este în proces 

de definitivare. Urmare, raportul elaborat va fi plasat 

pe pagina web a ministerului. 

Obiectivul nr. 17: Monitorizarea gestionării patrimoniului public de către instituțiile subordonate Ministerului Tineretului și Sportului 

17.1. Supravegherea gestionării 

patrimoniului public de către 

instituțiile subordonate 

Ministerului Tineretului și 

Sportului 

Numărul de controale 

efectuate asupra 

dosarelor bunurilor 

imobile aflate în folosința 

instituțiilor publice; 

Numărul de completări 

ale dosarelor bunurilor 

imobile aflate în folosința 

instituțiilor publice; 

Numărul de bunuri 

imobile luate la evidență 

contabilă 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcția 

juridică 
Realizat 

     Pe parcursul anului 2015, au fost examinate 21 de 

dări de seamă privind bunurile imobile proprietate 

publică a statului la situația din 01.01.2015. S-au făcut 

12 propuneri de a corecta gestionarea patrimoniului. 

Au fost efectuate 5 controale la fața locului. 

     Urmare a controalelor efectuate, au fost perfectate 2 

sesizări în adresa Procuraturii Generale și Centrului 

Național Anticorupție privind Complexul Sportiv 

Nautic „Feroviarul”, amplasat în mun. Chișinău, str. 

Tăbăcăria Veche, 23. 

17.2. Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului privind 

completarea anexelor Hotărîrii 

Guvernului nr.351 din 23.03.2005 

„Cu privire la  la aprobarea 

listelor bunurilor imobile 

proprietate publică a statului şi la 

transmiterea unor bunuri imobile” 

Proiectul hotărîrii 

Guvernului elaborat și 

prezentat Guvernului 

spre aprobare 

Pe 

parcursul 

anului 

Direcția 

juridică 
Realizat parțial 

     Proiectul hotărîrii Guvernului privind completarea 

anexelor Hotărîrii Guvernului nr.351 din 23.03.2005 

„Cu privire la  la aprobarea listelor bunurilor imobile 

proprietate publică a statului şi la transmiterea unor 

bunuri imobile” a fost elaborat. 

     Urmare a investirii noului Guvern, va fi inițiat 

procesul de avizare a proiectului nominalizat, pentru a 

fi definitivat și prezentat Guvernului spre aprobare, în 

modul stabilit. 

     3. Consecințe pentru Programul de Dezvoltare Strategică 

     Noul Program de Dezvoltare Strategică urmează a fi elaborat în condițiile uei noi Metodologii, la indicația Cancelariei de Stat, care va include 

direcțiile strategice de planificare a Ministerului Tineretului și Sportului. 

 

 



 

 


