
Raportul  privind monitorizarea implementării Planului de acțiuni al Guvernului 

pentru anul 2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.164 din 05.03.2014,  

trimestrul I al anului 2014,  la capitolul ”Politici de Tineret și Sport” 

 

 
 

 

Nr. 

d/o 

 

Acţiuni 

 

Subacţiuni 

 

Instituţii 

responsabile 

 

Termen- 

limită 

 

Indicatori de 

rezultat 

 

 

Statutul acţiunii/motivul 

nerealizării (realizată, 

realizată parţial, 

nerealizată)  

2 2 3 4 5 6 7 

I. POLITICI DE TINERET ŞI SPORT 

A. Integrarea socială şi dezvoltarea potenţialului tinerilor 

 

Obiective: 

 

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

 Asigurarea accesului tinerilor la servicii de educaţie şi de informare. 

 Crearea condiţiilor pentru lansarea şi dezvoltarea afacerilor şi crearea locurilor de muncă pentru tineri. 

 Consolidarea capacităţilor umane şi instituţionale ale sectorului asociativ de tineret. 

 

Indicatori de impact: 

 

 Reducerea ratei şomajului în rîndurile tinerilor de la 13 % la 11 % pînă în anul 2014. 

 Creşterea ratei de ocupare în rîndurile tinerilor de la 25,2 % la 28 % pînă în anul 2014. 

 Creşterea anuală cu 5 % a afacerilor iniţiate de tineri. 

 Sporirea anuală cu 5% a gradului de susţinere financiară a organizaţiilor şi instituţiilor de tineret din bugetul de stat. 

 



 

Realizarea plenară a potenţialului tinerilor în viaţa politică, socială, economică şi culturală a ţării 

 

 

460. 

 

Dezvoltarea cadrului 

normativ în domeniul 

voluntariatului şi 

promovarea 

voluntariatului în rîndul 

tinerilor 

 

Elaborarea 

regulamentului de 

funcţionare a Comisiei 

de certificare a 

instituţiei gazdă a 

activităţii de voluntariat 

 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

 

Trimestrul 

I 

 

Proiect 

aprobat  

 

Realizată  

Proiectul Regulamentului de funcţionare a 

Comisiei de certificare a instituţiei gazdă a 

activităţii de voluntariat a fost elaborat, 

consultat public şi avizat de către toate 

autorităţile şi instituţiile interesate. În baza 

avizelor prezentate s-a constatat faptul că nu 

este relevantă promovarea acestuia spre 

aprobare, către Guvern, însă prin Ordinul 

ministrului. 

Reieşind din activităţile Comisiei nominalizate, 

Regulamentul respectiv s-a decis de a fi 

aprobat prin Ordinul ministrului. 

 

 

461. 

 

Dezvoltarea structurilor 

de autoguvernare a 

elevilor şi studenţilor 

 

Organizarea şi 

desfăşurarea acţiunilor 

de promovare a 

conceptului de 

autoguvernare 

studenţească în cadrul 

instituţiilor de 

învăţămînt superior 

 

Ministerul 

Educaţiei, 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

 

Trimestrul 

IV 

 

5 acţiuni 

realizate 

 

 

În proces de realizare 

Ministerul Tineretului și Sportului, în 

colaborare cu Alianța Studenților din Moldova 

a elaborat conceptul unui Ghid al 

autoguvernantelor studențești, ce conține 

practici de buna guvernare, cît și aspecte de 

management pentru funcționarea eficienta a  

acestor structuri. 

La etapa următoare proiectul Conceptului va fi 

definitivat conform propunerilor şi sugestiilor 

prezentate și înaintat spre consultare, 

instituțiilor de învățămînt superior.  



 

462. 

 

Consolidarea reţelei 

consiliilor locale ale 

tinerilor 

 

Susţinerea măsurilor de 

consolidare a 

capacităţilor 

instituţionale a centrelor 

de tineret 

 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

 

Trimestrul 

IV 

 

2 

proiecte 

susţinute 

 

2 acţiuni 

realizate 

În proces de realizare 
Pe parcursul primului trimestru al anului curent  

a fost lansat Programul Național  de asistență 

pentru participarea și informarea tinerilor la 

nivel local. În cadrul programului au fost 

desfășurate 3 ateliere de lucru cu implicarea 

specialiștilor de tineret din APL de nivelul II și  

membrii secretariatului Consiliilor Raionale de 

Tineret.  

Scopul programului este de a dezvolta 

structurile reprezentative de tineret la nivel 

local prin susținerea creării Consiliilor raionale 

de tineret. 

 

Consolidarea capacităţilor umane şi instituţionale ale sectorului asociativ de tineret 

 

472. Elaborarea unui 

document strategic pe 

termen mediu pentru 

sectorul de tineret 

 

Elaborarea proiectului 

Strategiei naţionale 

pentru tineret pe anii 

2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

Trimestrul 

II 

Proiect 

aprobat 
În proces de realizare 

Proiectul Strategiei de Dezvoltare a Sectorului 

de Tineret pentru perioada anilor 2014-2020 este 

elaborat și plasat spre consultare publica pe site-

ul Ministerului. Strategia trasează direcțiile 

prioritare de dezvoltare  ale sectorului de tineret 

pentru următorii șapte ani și definește un plan 

specific de acțiuni. Documentul respectiv 

prevede implicarea directă a tinerilor, 

lucrătorilor și organizațiilor de tineret și alți 
actori de imediată tangență, în viața politică, 

economică, socială și culturală a tinerilor. 

 Proiectul Strategiei nominalizate urmează a fi 

definitivat și înaintat spre aprobare, în modul 

stabilit.  



 

473. 

 

Revizuirea cadrului 

legislativ cu privire la 

tineret şi armonizarea lui 

cu standardele europene 

 

 

 

Elaborarea proiectului 

de lege cu privire la 

tineret 

 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

 

Trimestrul  

II 

 

 

Proiect 

aprobat 

 

În proces de realizare 

 

Proiectul Legii cu privire la tineret este elaborat 

şi urmează a fi consultat cu toate părţile 

interesate, definitivat şi prezentat spre aprobare. 

 

475. 

 

Perfecţionarea cadrului 

legal de acordare a 

granturilor pentru tineri 

 

Revizuirea 

Metodologiei-cadru de 

organizare şi 

desfăşurare a 

concursului pentru 

finanţarea programelor 

şi/sau proiectelor pentru 

tineret 

 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

 

Trimestrul 

I 

 

Cadrul 

meto-

dologic 

revizuit 

 

Realizată  

 

Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare 

a concursului pentru finanţarea programelor 

şi/sau proiectelor pentru tineret a fost revizuită și 

perfectată în concordanţă cu prevederile 

Hotărîrii Guvernului nr.1213 din 27.12.2010 

„Privind aprobarea unor măsuri de susţinere a 

activităţilor pentru tineret” și recomandările 

înaintate de Curtea de Conturi.  

Metodologia-cadru a fost aprobată anterior prin 

Ordinul ministrului tineretului şi sportului 

nr.656 din17.10.2011, iar varianta revizuită a 

acesteia a fost republicată pe site-ul 

Ministerului, în temeiul Ordinului Ministrului 

tineretului și sportului nr. T/35 din 29.01.2014. 

 



476. Consolidarea 

parteneriatelor cu 

structurile de tineret ale 

organizaţiilor 

internaţionale (Consiliul 

Europei şi Uniunea 

Europeană) şi sporirea 

rolului Republicii 

Moldova în dezvoltarea 

politicilor de tineret la 

nivelul Europei de Sud-

Est 

Organizarea periodică a 

unor  acţiuni comune cu 

organizaţiile 

internaţionale şi ţările 

partenere 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

Trimestrul 

IV 

 

 

3 acţiuni 

realizate 

în comun 

cu ţările/ 

structuri- 

le inter-

naţionale 

partenere 

3 

acorduri/

planuri 

de 

acţiuni 

agreate şi 

semnate 

În proces de realizare 
 

La data de 25 februarie 2014, în cadrul unei 

conferințe de presă Ministerul Tineretului și 

sportului a lansat Campania "Fără Ură". 

Campania „No Hate Speech Movement" este un 

proiect al Consiliului Europei, implementat în 

perioada 2012-2014. 

Proiectul are drept scop combaterea rasismului 

și a discriminării în mediul online, prin 

mobilizarea tinerilor și a organizațiilor de 

tineret, de a recunoaște și a acționa împotriva 

acestor încălcări ale drepturilor omului. 

Obiectivul Campaniei în Republica Moldova 

este mobilizarea tuturor de a lua atitudine față de 

acest gen de discurs respectând în același timp 

libertatea de exprimare. Activitățile campaniei 

promovează valorile precum egalitatea, 

demnitatea, diversitatea şi nu în ultimul rînd 

drepturile omului. 

B. Dezvoltarea culturii fizice şi a sporturilor 

 

 Organizarea şi susţinerea anuală a acțiunilor 

pentru tineret în cadrul proiectului Capitala 

Tineretului 

 

Obiective de guvernare: 

 Promovarea prioritară a modului de viaţă sănătos. 

 Susţinerea sportului de performanţă. 

Indicatori de impact: 

 Creşterea gradului de participare a populaţiei în sport cu 2%  anual. 

 Creşterea numărului de medalii la ramurile de sport olimpice, la campionatele mondiale şi europene de seniori şi tineret cu 5 % anual. 



 

483. 

 

Susţinerea diferenţiată 

a ramurilor de sport, 

în funcţie de valoarea, 

tradiţia şi gradul de 

dezvoltare a acestora 

la nivel naţional şi 

internaţional 

 

Stabilirea criteriilor de 

finanţare a federaţiilor 

sportive naţionale 

corespunzător 

performanţelor înregistrate, 

tradiţiilor practicării 

acestora pe teritoriul 

Republicii Moldova 

(contract de colaborare) 

 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

 

Trimestrul 

I 

 

Criterii 

aprobate 

30 de 

contracte 

încheiate 

 

Realizată  

 

Criteriile de finanţare a federaţiilor sportive 

naţionale au fost aprobate.  

Au fost încheiate 30 de contracte de 

colaborare cu federaţiilor sportive naţionale. 

484. Perfecţionarea 

mecanismelor de 

susţinere a sporturilor 

de performanţă, 

precum şi de 

interacţiune cu 

organizaţiile de 

specialitate din 

domeniu 

Modificarea şi completarea 

Hotărîrii Guvernului nr. 

1552 din 4 decembrie 2002 

„Pentru aprobarea Normelor 

financiare pentru activitatea 

sportivă” 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

Trimestrul 

I 

Proiect 

aprobat 
Realizată  

 

A fost adoptată Hotărîrea Guvernului nr.237 

din 31.03.2014 “Cu privire la modificarea şi 

completarea Normelor financiare pentru 

activitatea sportivă” 

 

 

485. 

 

Asigurarea 

funcţionalităţii 

Agenţiei Naţionale 

Antidoping 

 

Modificarea Legii nr.185 

din 11 iulie 2012 pentru 

prevenirea şi combaterea 

dopajului în sport 

 

 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

 

Trimestrul 

I 

 Realizată  

 

Proiectul legii „Privind modificarea și 

completarea Legii nr.185 din 11 iulie 2012 

pentru prevenirea și combaterea dopajului 

în sport” a fost elaborat, avizat  şi prezentat 

Guvernului, spre aprobare.  

A fost adoptată Hotărîrea Guvernului nr.80 

din 05.02.2014 cu privire la numirea în 

funcţia de director general al Agenţiei 

Naţionale Antidoping. 

   



  


