
Anexa 1
RAPORTUL Ministerului Tineretului şi Sportului

privind realizarea Planului de activitate al Guvernului pentru anul 2010, perioada trimestrului I
Nr.
d/o

Obiective Acţiuni Subacţiuni Termene de
realizare

Notă de realizare

1 2 3 4 5 6
XI. CULTURA, TINERETUL ŞI SPORTUL

A. Politicile de tineret
95. Crearea

condiţiilor pentru
realizarea
plenară a
potenţialului
tinerilor în viaţa
politică,
economică,
socială şi
culturală a ţării

a) Perfecţionarea cadrului
legislativ şi instituţional pentru
promovarea politicilor de tineret

Revizuirea Legii nr.279-XIV
din 11 februarie 1999 cu
privire la tineret

Trimestrul I A fost lansată runda de discuţii publice privind
perfecţionarea Legii cu privire la tineret, cu actorii
politicii de tineret: ONG-urile de tineret, consiliile de
tineret, centrele de resurse pentru tineri, experţi în
politici de tineret, specialişti de tineret. În acelaşi
context a fost creat grupul tehnic de lucru pentru
formularea amendamentelor şi colectarea
propunerilor de perfecţionare parvenite de la
societatea civilă. În perioada imediat următoare
noul proiect de lege va fi supus unor consultări
regionale la care vor lua parte reprezentanţii
autorităţilor publice locale şi a societăţii civile.
În urma definitivării proiectului de lege, vom
demara procesul de avizare şi îl vom înaita spre
aprobare Guvernului.

Aprobarea proiectului de lege
cu privire la voluntariat

Trimestrul I Proiect de lege elaborat, avizat şi aprobat de către
Guvern. Proiectul de lege va fi analizat şi examinat
în cadrul audierilor publice organizate de către
Comisia parlamentară de profil şi va fi propus spre
adoptare Parlamentului.

Reactualizarea obiectivelor
Strategiei Naţionale pentru
Tineret pe anii 2009-2013
conform noilor documente de
politici europene

Trimestrul I MTS a solicitat de la autorităţile responsabile de
implementarea Strategiei Naţionale de timeret
informaţii detaliate privind nivelul de realizare a
planului de acţiuni a Strategiei Naţionale pentru
Tineret pe anii 2009-2013, Nr. 25-XVI din
03.02.2009. Avînd în vedere faptul că, pe parcursul
anului 2009, datorită situaţiei de criză atît economică
cît şi politică, nu au fost realizate majoritatea
angajamentelor stipulate în acest document,
Ministerul Tineretului şi Sportului urmează prin
consultarea societăţii civile să efectueze modificările
şi completările de rigoare.



1 2 3 4 5 6
Instituirea sistemului de co-
management în procesul de
implementare a cadrului legal
în domeniul tineret

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

c) Sprijinirea dezvoltării reţelei
Centrelor pentru tineri şi a
grupurilor locale de iniţiativă
pentru tineri

Revizuirea cadrului legal şi
normativ care reglementează
activitatea centrelor de tineret
şi a consiliilor de tineret

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

Facilitarea creării şi
consolidării parteneriatelor
locale în scopul asigurării
durabilităţii serviciilor
adresate tinerilor

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

e) Diversificarea serviciilor
adresate tinerilor în domeniul
informării, petrecerii timpului
liber, modului sănătos de viaţă,
prevenirii violenţei şi abuzului,
manifestării aptitudinilor şi
talentelor etc.

Lansarea portalului pentru
tineret www.e-tineret.md

Trimestrul I S-a desfaşurat procedura de preluare a  portalului
www.tineret.md şi se lucrează la conţinutul acestuia.

Extinderea accesului la
Internet în instituţiile publice
de educaţie şi cultură pentru
tineret

Pe parcursul
anului

Acţiune în desfăşurare.

96. Promovarea şi
dezvoltarea
politicilor de
protecţie socială
a tinerilor şi
familiilor tinere

a) Crearea mecanismelor de
facilitare la procurarea
locuinţelor de către tinerii
specialişti, inclusiv prin
sistemul ipotecar

Revizuirea Programului
naţional de asigurare cu
locuinţă a tinerilor prin
extinderea categoriilor
beneficiare şi a mecanismului
de aplicare şi implementare

Trimestrul I MTS în cadrul grupului de lucru creat de către
Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale se
va implica activ în procesul de coordonare şi
mediatizare a programului.

http://www.tineret.md/


1 2 3 4 5 6
Dezvoltarea parteneriatelor
publice în vederea
diversificării ofertei de acces
al tinerilor la sistemele de
finanţare  ipotecară

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

b) Asistarea administraţiilor
locale în dezvoltarea politicilor
de tineret la nivel local

Acordarea suportului logistic
la elaborarea şi actualizarea
strategiilor locale de tineret

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

B. Dezvoltarea culturii fizice şi a sporturilor
99. Promovarea

prioritară a
modului sănătos
de viaţă

a) Elaborarea şi implementarea
unui Plan naţional de propagare
a modului de viaţă sănătos, prin
implicarea instituţiilor sportive
şi educaţionale, ONG-urilor,
autorităţilor şi instituţiilor
publice, donatorilor

Organizarea şi desfăşurarea
Campionatului naţional  al
şcolilor sportive

Semestrul I A organizat Campionatul şcolilor sportive,
ediţia a IV-a, care se desfăşoară la 10 ramuri de sport

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

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

Competiţiile din cadrul Campionatului  se desfăşoară
la 10 ramuri  de sport: atletism, baschet, box, lupte
greco-romane, lupte libere, tenis de masă, haltere,
volei, orientare sportivă, handbal la care au fost
admişi sportivi cu anul naşterii 1992 şi mai tineri.
În perioada raportată s-au desfăşurat 16 competiţii
sportive, conform orarului aprobat, cu participarea a
circa 1500 elevi:



1 2 3 4 5 6
Organizarea şi desfăşurarea
competiţiilor naţionale la 80
de probe sportive

Pe parcursul
anului

A fost aprobat calendarul acţiunilor sportive
naţionale şi internaţionale pe anul 2010 prin
Hotărîrea Colegiului MTS Nr. 1.3 din 05 martie
2010. În perioada vizată au fost desfăşurate
majoritatea acţiunilor planificate în calendar. Cele
mai mari performanţe sportive au fost înregistrate
pentru ramurile de sport: haltere, lupte libere şi
greco-romane, box, atletism, judo.

b) Desfăşurarea de competiţii la
diferite ramuri de sport pe
categorii de vîrstă şi  sociale,
inclusiv pentru persoanele cu
dizabilităţi şi veteranii sportului

Organizarea şi participarea la
competiţiile naţionale şi
internaţionale a sportivilor
veterani şi a persoanelor cu
necesităţi speciale

Pe parcursul
anului

În perioada 5-6 februarie curent,  conform
Calendarului acţiunilor sportive naţionale şi
internaţionale pentru anul 2010, în comun cu
Federaţia sportivă „Inva Sport”, au fost organizate şi
desfăşurate competiţii la tenis de masă pentru
sportivii cu necesităţi speciale (aparatul locomotor),
cu participarea a 40 persoane cu disabilităţi.

c) Eficientizarea activităţii
şcolilor sportive

Revizuirea Regulamentului
şcolilor sportive, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.463
din 28 aprilie 2006, în
vederea extinderii vîrstei
sportivilor implicaţi în
programele şcolilor sportive

Trimestrul I În primul trimestru au fost perfectate propuneri
pentru revizuirea Regulamentului şcolilor sportive,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 463 din 28
aprilie 2006, (extinderea vîrstei sportivilor încadraţi
în procesul instructiv-educativ din şcolile sportive),
însă acest proiect nu a avut susţinerea organelor de
resort, deoarece implementarea modificărilor
propuse necesită surse financiare suplimentare.

101. Susţinerea
sportului de
performanţă

b) Promovarea sporturilor
naţionale

Organizarea şi desfăşurarea
acţiunilor sportive la lupta
naţională “Trînta”, oină şi
aruncarea buzduganului

Pe parcursul
anului

A fost emis ordinul nr. 121 din 5.03.2010 privnd
pregătirea pentru organizare şi desfăşurare a
acţiunilor sportive la lupta naţională „Trînta”, Oina şi
aruncarea buzduganului preconizate pentru perioada
aprilie –mai.

c) Perfecţionarea mecanismelor
de susţinere a sporturilor de
performanţă, precum şi de
interacţiune cu organizaţiile de
specialitate din domeniu

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

Trimestrul  I În scopul completării componenţei echipelor privind
participarea la competiţiile internaţionale oficiale, a
fost aprobată lista lotului naţional pentru anul 2010
prin Hotărîrea Colegiului MTS Nr. 1.4 din 05 martie
2010.
Prin Hotărîrea Colegiului MTS Nr. 1.5 din 05 martie
2010 a fost aprobat proiectul Programului de
pregătire a sportivilor din Republica Moldova pentru
participare la ediţia a XXX-a a Jocurilor Olimpice şi
ediţia XIV-a a Jocurilor Paralimpice de vară din anul
2012, oraşul Londra, Marea Britanie.



1 2 3 4 5 6
Elaborarea şi aprobarea
Clasificaţiei Unice Sportive
pentru ciclul olimpic 2010-
2012

Trimestrul  I A fost elaborat proiectul Clasificaţiei Sportive Unice
pentru ciclul olimpic 2010-2012.

Crearea Comisiei naţionale
antidoping şi implementarea
politicilor şi reglementărilor
antidoping

Trimestrul  I A fost stabilită componenţa Comisiei naţionale
antidoping, finisată procedura de avizare la
autorităţile responsabile şi în scurt timp va fi remisă
Guvernului spre examinare şi aprobare.

f) Susţinerea medicinii sportive
şi a cercetării în domeniul
culturii fizice şi sportului

Asigurarea cu preparate
farmacologice a sportivilor de
performanţă

Trimestrul I În perioada vizată au fost asiguraţi cu preparate
farmacologice 34 de sportivi de performanţă incluşi
în lista lotului naţional.


