


                                                                                                 
 aprobare Trim. IV Secția juridică privire la tineret. Au fost organizate şi desfăşurate 2 

dezbateri a proiectului respectiv cu actorii interesaţi. 

Din motivul, că nu s-a ajuns la un consens asupra 

structurii şi conţinutului acestuia, proiectul actului 

legislativ urmează a fi consultat repetat, definitivat şi 

înaintat spre aprobare, conform termenelor stabiliţi în 

anul 2014. 

1.2.  Elaborarea proiectului de 

lege privind modificarea și 

completarea Legii nr.330-XIV 

din 25.03.1999 „Cu privire la 

cultura fizică și sport” 

Proiect de lege elaborat 

și înaintat spre aprobare 

Trim. IV Direcția sport de 

performanță, 

Direcţia instituţii 

sportive şi spor- 

tul pentru toţi, 

Secția juridică 

Realizat parţial 

Proiectul actului legislativ a fost elaborat, consultat şi 

supus procesului de avizare. Proiectul nominalizat 

urmează, în baza avizelor să fie definitivat şi 

prezentat Guvernului spre aprobare.  

 

1.3. Elaborarea proiectului de 

lege pentru completarea anexei 

2 la Legea nr. 142-XVI din 7 

iulie 2005 privind aprobarea 

Nomenclatorului specialităţilor 

pentru pregătirea cadrelor în 

instituţiile de învățământ 

superior la domeniul 7 

„Sănătate” (medicina sportivă) 

Proiect de  lege cu 

elaborat şi prezentat spre 

aprobare 

Trimestr

ul  II 

Direcţia institu- 

ţii sportive şi 

sportul pentru 

toţi,  

Direcţia sport de 

performanţă, 

Secția juridică, 

CSPLN 

Realizat parţial 

Proiectul legii pentru completarea anexei 2 la Legea 

nr.142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea 

Nomenclatorului specialităţilor pentru pregătirea 

cadrelor în instituţiile de învățământ superior la 

domeniul 7 „Sănătate” (medicina sportivă) a fost 

elaborat şi avizat. 

La etapa următoare, proiectul actului legislativ 

urmează a fi definitivat şi prezentat Guvernului spre 

aprobare. 

1.4. Elaborarea proiectului de 

lege privind modificarea și 

completarea Legii nr.185 din 11 

iulie 2012 pentru prevenirea și 

combaterea dopajului în sport. 

Proiect de lege elaborat 

și înaintat spre aprobare 

Trim. III Secția juridică Realizat 

Proiectul legii „Privind modificarea și completarea 

Legii nr.185 din 11 iulie 2012 pentru prevenirea și 

combaterea dopajului în sport” a fost elaborat, avizat  

şi prezentat Guvernului, spre aprobare. 

1.5. Definitivarea proiectului 

hotărîrii Guvernului privind 

aprobarea Regulamentului-

cadru al Centrului de tineret și a 

Proiectul hotărîrii 

Guvernului elaborat și 

prezentat spre aprobare 

Trim. IV Direcția 

programe de 

tineret, 

 

Realizat parţial 

Proiectul actului normativ a fost elaborat şi se află în 

proces de consultare. 

 În procesul de consultare cu membrii Rețelei naționa- 



Standardelor de calitate pentru 

serviciile prestate de Centrele 

de tineret, precum și elaborarea 

unui document privind 

reglementarea modului de 

finanțare a Centrelor de Resurse 

pentru Tineret 

Secția juridică le a prestatorilor de servicii pentru tineri a fost 

elaborat chestionarul pentru documentarea serviciilor 

prestate de către Centrele de tineret.  

La etapa următoare, proiectul actului legislativ 

urmează a fi avizat, definitivat şi prezentat 

Guvernului spre aprobare. 

 

1.6. Elaborarea proiectului hotă- 

rîrii Guvernului privind elabora- 

rea Regulamentului de funcțio- 

nare a Comisiei de certificare și 

control privind îndeplinirea 

standardelor minime de calitate 

de către instituțiile gazdă a 

activității de voluntariat 

Proiectul hotărîrii 

Guvernului elaborat și 

înaintat spre aprobare 

Trim. II Direcția 

programe de 

tineret, 

 

Secția juridică 

Realizat parţial 
Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aproba- 

rea Regulamentului privind organizarea şi funcționa- 

rea Comisiei de Certificare şi a modelului Certifica -

tului de instituție gazdă a activității de voluntariat” a 

fost elaborat,consultat şi avizat, inclusiv supus experti 

zei anticorupție. La etapa următoare, în baza avizelor 

proiectul nominalizat urmează a fi definitivat şi 

prezentat Guvernului spre aprobare. 

1.7. Elaborarea proiectului hotă- 

rîrii Guvernului privind comple- 

tarea și modificarea Hotărîrii 

Guvernului nr.1137 din 18.10. 

2007 cu privire la mijloacele 

speciale ale instituțiilor subordo 

nate Ministerului Tineretului și 

Sportului 

Proiectul hotărîrii 

Guvernului elaborat și 

înaintat spre aprobare 

Trim. IV Secția juridică 

 

Realizat 

 

A fost adoptată HG nr.188 din 13.03.2013 “Cu privire 

la modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi nr.2  la 

Hotărîrea Guvernului nr. 1137  din 18 octombrie 

2007”. 

1.8. Elaborarea proiectului hotă- 

rîrii Guvernului cu privire la 

aprobarea concepției sistemului 

informațional automatizat 

Registrul Sportiv 

Proiectul hotărîrii 

Guvernului elaborat și 

înaintat spre aprobare 

Trim. IV Secția juridică Realizat parţial 

Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la concepția 

sistemului informațional automatizat Registrul 

Sportiv” a fost elaborat,  avizat şi urmează a fi 

definitivat şi prezentat Guvernului spre aprobare. 

1.9. Elaborarea proiectului hotă- 

rîrii Guvernului cu privire la 

Regulamentul de organizare și 

funcționare a Agenției Naționa -

Proiectul hotărîrii 

Guvernului elaborat și 

înaintat spre aprobare 

Trim. IV Secția juridică, 

 

Secţia finanţe şi 

evidenţă 

Realizat parţial 

Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la Regula- 

mentul de organizare și funcționare a Agenției Națio-

nale AntiDoping, componenţei nominale a Consiliului 



le AntiDoping, componenţei no 

minale a Consiliului administra- 

tiv şi efectivului-limită al aces-

tuia. 

contabilă administrativ şi efectivului-limită al acesuia” a  fost 

elaborat şi  avizat.  Proiectul actului nominalizat 

urmează a fi definitivat şi prezentat Guvernului spre 

aprobare. Termenul de realizare a fost  modificat 

pentru trimestrul IV, anul 2014. 

 

1.10. Elaborarea proiectului 

hotă rîrii Guvernului cu privire 

la ap- robarea Programului de  

pregăti re şi participare a 

Lotului Naţio nal Olimpic la 

ediţia a XXXI-a a Jocurilor 

Olimpice şi a Lotu- lui naţional 

Paralimpic la ediţia a XV-a a 

Jocurilor Paralimpice din 2016, 

or.Rio de Janeiro, (Brazilia) 

 

Proiectul hotărîrii 

Guvernului elaborat și 

înaintat spre aprobare 

Trim. IV Direcția sport de 

performanță, 

 

Direcția analiză, 

monitorizare și 

evaluare a 

politicilor, 

 

Secția juridică 

Realizat 

Programul a fost elaborat pentru  a fi prezentat 

Guvernului spre aprobare. Programul nominalizat nu 

a fost prezentat Guvernului pentru aprobare, deoarece 

au fost adoptate  modificări în legislaţie, prin care 

elaborarea Programului a fost pusă in sarcina 

Comitetului Naţional Olimpic.  

 

1.11.  Elaborarea proiectului 

hotărîrii Guvernului privind 

completarea și modificarea 

Hotărîrii Guvernului nr.1552 

din 04.12.2002 „pentru 

aprobarea Normelor financiare 

pentru activitatea sportivă” 

 

Proiectul hotărîrii 

Guvernului elaborat și 

înaintat spre aprobare 

 

 

Trim. IV Direcția sport de 

performanță, 

 

Secția juridică 

Realizat 

Proiectul actului normativ a fost elaborat şi avizat. 

Proiectul nominalizat urmează a fi înaintat 

Guvernului spre aprobare. 

1.12. Elaborarea și actualizarea 

Strategiei sectoriale de 

cheltuieli pentru perioada anilor 

2014-2016 pe sectorul tineret și 

sport 

 

 

Strategia elaborată Sem. I Direcţia anali- 

ză, monitoriza- 

re şi evaluare a 

politicilor, 

Subdiviziunile 

din cadrul 

Ministerului 

 

Realizat  

Proiectul Strategiei sectoriale de cheltuieli pentru 

perioada anilor 2014-2016 pe sectorul de tineret și 

sport a fost elaborat, consultat şi prezentat 

Ministerului Finanţelor, în termenele stabilit.  

 



 

1.13. Elaborarea proiectului 

Strategiei naționale pentru 

tineret pe anii 2014-2018 

Proiectul strategie 

elaborat și înaintat spre 

aprobare 

Trim. IV Direcția progra -

me de tineret, 

 

Direcția analiză, 

monitorizare și 

evaluare a 

politicilor, 

 

Secția juridică 

Realizat parţial 

  S-a instituit Grupul de referinţă privind elaborarea 

proiectului Strategiei naționale pentru tineret pe anii 

2014-2020. La data de 11.11.2013 a fost organizată şi 

desfăşurată şedinţa Grupului de referinţă, în cadrul 

căreia au fost identificate şi stabilite direcţiile priorita- 

re ale sectorului de tineret.    

       În octombrie 2013 s-au organizat şi desfăşurat 12 

focus-grupuri în 6 raioane ale RM, în scopul identi- 

ficării problemelor sectorului de tineret.  

       În luna decembrie 2013 s-au organizat şi desfăşu- 

rat 12 Forumuri ale tinerilor în 12 raioane ale RM, în 

cadrul cărora au fost dezvoltate aceste direcții 
strategice. 

    Proiectul Strategiei se află în proces de elaborare şi 

urmează  a fi consultat, avizat, definitivat și prezentat 

Guvernului spre aprobare. 

 Termenul de realizare a fost  modificat pentru 

trimestrul II al anului 2014. 

 

1.14. Elaborarea proiectului 

Strategiei de dezvoltare a 

culturii fizice și sportului în 

Republica Moldova 

Proiectul strategiei 

elaborat și înaintat spre 

aprobare 

Trim. III Direcția instituții 
sportive și spor- 

tul pentru toți,  
Direcția sport de 

performanță,  

DAMEP, Secția 

Realizat parțial 

A fost elaborat Ordinul nr.274 din 25.04.2013 „Cu 

privire la instituirea Grupului de lucru responsabil de 

elaborarea proiectului Strategiei de dezvoltare a 

culturii fizice şi sportului în RM (2014-2020)”; S-a 

elaborat Ordinul nr.430 din 18.07.2013 „Cu privire la 



juridică, 

CSPLN 

modificarea Ordinului nr.274 din 25.04. 2013, a fost 

convocată şedinţa Grupului de lucru din 14.05.2013, 

s-a elaborat agenda şedinţei Grupului de lucru pentru 

data de 19.07.2013. 

Termenul de realizare a fost  modificat pentru 

trimestrul IV al anului 2014. 

 

1.15. Elaborarea proiectului 

Strategiei de dezvoltare a 

șahului în Republica Moldova 

Proiectul strategiei 

elaborat și înaintat spre 

aprobare 

Trim. IV Direcția instituții 
sportive și spor- 

tul pentru toți, 
Direcția sport de 

performanță, 

DAMEP, 

Secția juridică 

 

Nerealizat  

La solicitarea DAMEP, ANŞM a prezentat o 

argumentare necesară pentru elaborarea Strategiei.  

1.16. Elaborarea propunerii de 

politică publică “Dezvoltarea 

infrastructurii sportive pentru 

pregătirea sportivilor de 

perfomanță” 

Propunere elaborată și 

înaintată spre aprobare 

Trim. IV Direcția sport de 

performanță, 

Direcția analiză, 

monitorizare și 

evaluare a 

politicilor 

Realizat parţial 

      A fost instituit Grupul de lucru responsabil de 

elaborarea propunerii de  politică publică cu privire la 

dezvoltarea infrastructurii sportive în scopul pregătirii 

sportivilor de performanţă, aprobat prin Ordinul 

nr.290 din 03.05.2013.  

      A fost convocată (la data de 23.05.2013)  şedinţa  

Grupului de lucru, în cadrul căreia a fost prezentat 

spre aprobare Planul de activitate a Grupului de lucru. 

Prin Ordinul nr.431 din18.07.2013  au fost aprobate 

modificări la Ordinul nr.290 din 03.05.2013 privind 

componenţa Grupului de lucru. 

 

1.17. Implementarea procesului 

de guvernare eletronică  

(e-government) în cadrul 

Ministerului 

Regulament privind pro- 

cedura de eliberare a avi- 

zului de către autoritățile 

administrației publice ce- 

ntrale și locale de cultură 

Trim. IV Direcția sport de 

performanță, 

 

Secția juridică 

N-a fost posibil de realizat  

 

Acţiunea respectivă n-a fost posibil de realizat, din 

motivul că Ministerul Justiţiei n-a lansat serviciul e-

înregistrare a Asociaţiilor Obşteşti din Republica 



fizică și sport în scopul 

înregistrării ONG-urilor 

în domeniul sportului 

fără implicarea solicitan- 

tului elaborat și aprobat. 

 

Moldova. 

Obiectivul nr.2: Consolidarea capacitaților umane în domeniul tineretului și sportului 

 

2.1. Dezvoltarea profesională a 

personalului din Minister în 

domeniul managementului 

organizațional, în elaborarea, 

coordonarea și evaluarea 

politicilor publice, elaborarea 

proiectelor de acte normative, 

managementul și dezvoltarea 

instituțională, dezvoltarea 

abilității de planificare a 

activității etc., conform planului 

de instruire anual. 

10 persoane instruite Trim. IV Serviciul 

resurse 

umane 

Realizat 
Conform  planului de instruire pentru anul 2013 al Ministerului 

Tineretului și Sportului pentru personalul angajat au fost 

organizare instruiri interne şi externe. 
Pe parcursul anului au fost organizate şi desfăşurate 4 instruiri 

interne, şi anume:  
- Prevenirea faptelor de corupţie; 
- Disciplina muncii; 
- Prevederile Contractului colectiv de muncă; 
- Perfectarea actelor administrative. 
În cadrul instruirilor respective au participat (pentru fiecare curs) 

circa a cîte  32 funcţionari publici. 
    Instruiri externe (cursuri şi seminare) : Au fost organizate 40 de 

instruiri, în cadrul cărora  au participat 24 funcţionari publici. 

2.2. Instruirea și formarea 

continuă a personalului 

Centrelor de resurse pentru 

tineret, a specialiștilor de tineret 

din cadrul APL precum și a 

reprezentanților sectorului 

asociativ de tineret 

Minim 30 specialiști și 

lucrători de tineret 

antrenați în instruire și 

formare continuă 

Trim. IV Direcția 

programe 

de tineret 

 Realizat 

A fost susţinut financiar, în cadrul Programului de Granturi 

2013,  proiectul „Consolidarea capacităţilor instituționale a 

Centrelor de resurse pentru tineret din RM”, în cadrul căruia 

s-au realizat activități de instruire a managerilor și specialiș -

tilor din cadrul instituţiilor administraţiei publice locale, 

prestatoare de servicii pentru tineri, şi anume: 

  - La training-ul „Scriere de proiecte – managementul şi 

coordonarea proiectelor” – au fost instruiţi  24 de specialişti 

şi lucrători de tineret din cadrul APL.  

  - La tabăra de vară „Centrele de tineret –oportunități aplica 

ție pentru tineri”, au fost instruiţi peste 60 de reprezentanți ai 



instituțiilor publice locale prestatoare de servicii pentru tineri 

şi din cadrul asociațiilor de tineret. 

  -  La trainingul „Planificarea Strategică” – 28 de manageri 

și specialiști  din cadrul instituțiilor publice locale, presta- 

toare de servicii pentru tineri, urmare instruirilor au căpătat 

deprinderi și abilități necesare privind elaborarea strategiilor 

de dezvoltare ale Centrelor de resurse pentru tineret. 

  - În cadrul trening-ului „Planificarea financiară și manage- 

mentul resurselor financiare din bugetul de stat” au fost 

instruiți  24 lucrători de tineret privind procesul de planifi- 

care bugetară la nivel local, în conformitate cu legislația în 

vigoare. 

   -  A fost desfășurată Conferința naționala a specialiștilor  

de tineret din cadrul APL de nivel II, cu tematica „Imple -

mentarea politicii de tineret la nivel local”. Activitatea a 

întrunit 40 de specialiști de tineret din cadrul APLde nivel II, 

scopul Conferințe fiind dezvoltarea capacităților instituțio 

nale ale APL în implementarea și dezvoltarea politicilor de 

tineret la nivel local). 

   - A fost lansată Academia Lucrătorului de Tineret în 

cadrul căreia au fost instruite  25 de persoane ,- specialiști de 

tineret din cadrul APL și reprezentanți ai sectorului 

neguvernamental de tineret. 

2.3. Consolidarea rețelei 

Centrelor de resurse pentru 

tineret 

Cel puţin 10 Centre de 

resurse pentru tineret 

activ implicate; 

Minim 2 acțiuni 

desfășurate în comun 

Trim. IV Direcția 

programe 

de tineret 

Realizat 

     În  acest scop, Ministerul a susţinut financiar proiectul 

,,Consolidarea capacităţilor instituționale ale Centrelor de 

Resurse pentru Tineret din RM”. A fost creată Reţeaua 

Naţională a Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor, 

constituită din 22 Centre de resurse pentru tineret. 

S-au desfăşurat instruiri: „Formarea şi consolidarea abilități- 
lor profesionale în planificarea și managementul resurselor”; 

“Formarea şi consolidarea abilităților profesionale în realiza- 

rea programelor de voluntariat”; Schimbul de experiență și 



informații, inclusiv a cadrului necesar pentru consultări și 

dezbateri pe domenii ce țin de politica de tineret, etc.         

     S-au desfăşurat 4 şedinţe de lucru organizate de către 

MTS în comun cu Centrul de Tineret „Dacia”, în cadrul 

cărora au fost elaborate şi aprobate: Regulamentul Reţelei 

Centrelor de resurse pentru tineret, precum şi Strategia de 

dezvoltare şi comunicare, împreună cu Planul de acţiuni de 

implementare a acesteia pentru  anii 2014-2020. 

2.4. Acordarea suportului 

logistic pentru elaborarea sau 

actualizarea Strategiilor locale 

pentru tineret 

Cel puţin 10 UTA 

beneficiare de 

consultanță; 

Minim 10 documente 

elaborate/aprobate sau 

actualizate 

Trim. IV Direcția 

programe 

de tineret 

Realizat 

-10 raioane ale Republicii Moldova au beneficiat de consul- 

tanţă şi asistență în procesul de elaborare a Strategiilor locale 

pentru tineret prin intermediul proiectului „Strategii 

Raionale pentru Tineret”susţinut de Minister.  

  - Au fost elaborate 10 documente de politici, care au fost 

înaintate spre aprobare  Consiliilor raionale.   

 

2.5. Completarea și modificarea 

regulamentului privind 

stabilirea primelor angajaților 

Regulament elaborat și 

aprobat 

Trim. IV Serviciul 

resurse 

umane, 

Secţia 

finanţe şi 

evidenţă 

contabilă 

Realizat 

Regulamentul privind stabilirea primelor angajaților a fost 

modificat, completat şi aprobat prin Ordinul nr.484 din 

19.08.2013. 

Obiectivul nr.3: Sporirea gradului de participare la nivel local și regional a organizațiilor de tineret, grupurilor de inițiativă precum și a lucrătorilor 

de tineret la realizarea politicilor de tineret sectoriale  (voluntariat, educație, mass-media, protecție socială, economie, cultură, sănătate etc.) 

3.1. Organizarea și desfășurarea 

Programului de Granturi, dedicat 

dezvoltării sectorului 

neguvernametal de tineret, prin 

selectarea și aprobarea spre 

finanțare a propunerilor de 

proiecte parvenite din partea 

ONG-urilor de tineret 

Cel puţin 15 proiecte 

implementate și 

impactul lor 

Trim. IV Direcția 

programe 

de tineret 

Realizat 

Pentru concursul Programului de Granturi 2013, au fost 

înregistrate 53 dosare ale organizaţiilor neguvernamentale de 

tineret, dintre care au fost selectate 18 proiecte. Prioritate s-a 

acordat proiectelor ce au avut ca obiectiv promovarea 

participării tinerilor la viaţa societăţii prin participare econo- 

mică, participare civică, participare culturală, participare la 

educaţie, reducere a factorilor de risc care conduc la margi- 



nalizarea şi excluderea socială a tinerilor. Au fost finanţate 

17 proiecte, care s-au finalizat şi s-au prezentat raportarea 

financiară şi narativă a acestora. 

 

 

3.2. Susținerea presei de tineret 

(ziare și posturi de radio școlare 

și studențești) și stimularea 

lansării rubricilor și emisiunilor 

dedicate tinerilor în mass-media 

națională și locală 

Susţinerea a cel puţin 3 

mijloace de informare 

pentru tineri 

Trim. IV Direcția 

programe 

de tineret 

Realizat 

      A fost susţinut financiar proiectul „Consolidarea 

rolului tinerilor din Republica Moldova în păstrarea şi 

dezvoltarea limbii şi identităţii naţionale prin implicarea 

lor în activităţi culturale, editoriale şi media”, care a prevă- 

zut formarea unei reţele transfrontaliere consolidate de 

ONG-uri de tineret, axată pe practicarea jurnalismului şi 

promovarea activismului cetăţenesc al tinerilor. 

În cadrul proiectului au fost susţinute editarea: 

- Ziarului bilunar „Adevărul de Anenii Noi”; 

- Ziarului lunar „Adevărul de Ştefan Vodă”; 

- Ziarului lunar „Dunărea” difuzat în Ucraina; 

-  Ziarului lunar „Autentic” din Ialoveni, inclusiv 

realizarea ciclului de emisiuni TV din raionul Anenii Noi.  

    

3.3. Organizarea și susținerea 

actiunilor pentru tineret în cadrul 

proiectului Capitala Tineretului și 

selectarea UTA ce va continua 

realizarea proiectului în 2014 

Minim 10 acțiuni 

susţinute 

Trim. IV Direcția 

programe 

de tineret 

Realizat 

În cadrul proiectului „Ialoveni – Capitala Tineretului 2013” 

MTS a susţinut financiar şi logistic peste 15 acţiuni. 

    De asemenea, au fost finanţate  şi implementate 7 proiecte 

în cadrul Rundei a VII-a a Programului de Granturi Mici 

pentru Tineri, desfăşurat în cadrul proiectului ,,Fondul 

pentru Tineri Ialoveni”. 

 În cadrul proiectului „Ialoveni – Capitala Tineretului 2013” 

au fost desfăşurate peste 60 de acţiuni în diverse domenii: 

facilitarea accesului tinerilor la educaţia nonformală; 

dezvoltarea serviciilor de sănătate şi protecţie socială pentru 

tineri; participarea tinerilor la viaţa publică şi promovarea 

cetăţeniei active; facilitarea accesului tinerilor la programe 



de cultură şi agrement; consolidarea capacităţilor 

instituţionale în domeniul tineretului.  

A fost selectată UTA care va continua realizarea proiectului 

în 2014,  - „Soroca – Capitala Tineretului 2014”.  

 

3.4. Acordarea premiilor pentru 

cele mai reuşite acţiuni de tineret 

în domeniul cultural, voluntariat, 

activism civic şi inovaţie 

Cel puţin 10 acţiuni 

realizate şi 20 de premii 

acordate 

Trim. IV Direcția 

programe 

de tineret 

 

Realizat 

       Pe parcursul anului 2013, au fost realizate 8 acţiuni de 

tineret şi acordate premii tinerilor în diverse domenii:  

      1. Concursul Național de eseu la tema: „Perspectivele 

tine rilor în cadrul Uniunii Europene”, unde au fost acordate 

3 premii; 

      2. Concursul „Noaptea Cercetătorilor 2013”,- acordate 5 

premii; 

      3. Concursul național de fotografie „Atitudine împotriva 

Traficului de ființe umane” - acordate 3 premii; 

      4. Festivalul Internațional de poezie și cîntec „Dumitru 

Matcovschi” - acordate 2 premii; 

      5. Concursul Național „Oratorul Anului 2013 - unde au 

fost acordate 3 premii;  

    6. Festivalul Național de Teatru Social –acordat 1 premiu; 

      7. Festivalul Concurs Național de muzică ușoară „Steaua 

Chișinăului – Steaua Moldovei 2013” -  acordat 1 premiu; 

      8. „Gala Premiilor pentru Tineret 2013”- acordate 15 

premii. În total au fost acordate 32 premii. 

3.5. Asigurarea informării și 

consilierii tinerilor cu privire la 

modul sănătos de viață prin 

intermediul instituțiilor de 

învățămînt, Centrelor de Resurse 

pentru Tineret și Centrelor de 

sănătate prietenoase tinerilor 

Minim 3 instruiri și 

campanii desfășurate; 

50 tineri care au 

beneficiat de servicii de 

sănătate; 

 

Trim. IV Direcția 

programe 

de tineret 

Realizat 

Cu ocazia marcării „Zilei Internaționale de combatere a 

HIV/SIDA” au fost susţinute financiar şi logistic mai multe 

acţiuni, dintre care cele mai majore fiind 3: 

   1. Campania de informare „Fii Responsabil – Trăiește fără 

SIDA”, desfășurată în colaborare cu Centrul „Dacia”, or. 

Soroca; 

   2. Prin intermediul Centrelor de Sănătate Prietenoase 

Tinerilor s-au desfășurat un şir de activități de prevenire 



HIV/SIDA atît în cadrul Centrelor, cît şi în instituţiile de 

învăţămînt (instruiri, mese rotunde, seminare etc.); 

   3. Au fost tipărite 20 mii de buclete informative de preveni 

re HIV/SIDA şi distribuite în toate raioanele republicii, 

inclusiv în 17 Centre de sănătate prietenoase tinerilor. 

În total, au fost informaţi privitor la modul sănătos de viaţă, 

inclusiv prevenirea HIV/SIDA - peste 1000 de tineri.  

3.6. Promovarea și susținerea 

tinerilor prin manifestări publice, 

participări la acțiuni cultural-

artistice, dezvoltarea creativității 
și diversității culturale, 

solidarității etc. 

Minim 10 acțiuni 

desfășurate 

Trim. IV Direcția 

programe 

de tineret 

Realizat 

Pe parcursul anului au fost susţinute financiar şi logistic 

circa 45 acţiuni cultural-artistice, informativ-educative, 

ştiinţifice, la nivel regional şi naţional (festivaluri, 

concursuri, conferinţe, şcoli de vară, mese rotunde, 

seminare, training-uri, etc.). 

3.7. Organizarea şi desfăşurarea 

Forumurilor pentru tineret, 

şcolilor și taberelor de vară, 

seminarelor și conferinţelor 

tematice 

Minim 10 acțiuni 

realizate cu participarea 

a 1000 beneficiari 

Trim. IV Direcția 

programe 

de tineret 

Realizat 

   Pe parcursul anului au fost realizate următoarele activități: 
   1. Forumul Tineretului Studios „Sindicatele Studențești – 

dificultăți, realizări, perspective” la care au participat 150 de 

tineri din carul instituțiilor de învățămînt superior din 

republică; 

   2. Au fost organizate Forumuri raionale ale tinerilor în 12 

raioane ale republicii (Ialoveni, Orhei, Ungheni, Varnița, 

Ștefan Vodă, Cantemir, Cahul, Soroca, Bălți, Edineț, Comrat 

și Hîncești). În cadrul acțiunilor au participat tineri, lucrători 

de tineret, reprezentanți ai societății civile și ai APL. În 

rezultat, au fost identificate problemele tinerilor, mecanis -

mul de implicare și  participare a tinerilor în viața comunită- 

ții  și în procesul de luare a deciziilor la nivel local, inclusiv 

aspecte ce țin de activitatea de tineret. 

   3. La Școala Europeană de Vară „ASTRA” au participat  

35 de tineri din Republica Moldova, România și Uсraina; 

   4. La Trainingul „Un viitor fără corupție”, au participat 25 

de tineri din raionul Ialoveni; 

   5. Proiectul de vară destinat Orchestrei de Tineret din 



Chişinău (Chișinău Youth Orchestra), cu genericul „Muzica 

clasică pentru TOŢI”, a întrunit 70 de tineri instrumentişti 

din Moldova, România şi Spania. Proiectul s-a finalizat cu 

desfăşurarea a 3 concerte naţionale şi 2 internaţionale.  

Total beneficiari ai Proiectului respectiv au fost circa 1000. 

3.8. Organizarea acțiunilor 

dedicate Zilei Nationale a 

Tineretului și desemnarea 

laureaților Premiului pentru 

Tineret, ediția 2013 

10 acțiuni realizate; 

Minim 6 tineri 

premianți; 
Minim 5 articole în 

presă difuzate în 

această perioadă 

Trim. IV Direcția 

programe 

de tineret 

Realizat 

     În decada Zilei Nationale a Tineretului au fost coordonate 

şi realizate de către MTS în parteneriat cu Centrele de 

tineret, AAPL şi ONG-urile de tineret din ţară peste 10 

acţiuni majore de nivel naţional. 

     S-a realizat evenimentul - Gala Tineretului 2013, unde au 

fost decernate 6 premii naţionale, 6 premii speciale pentru 

realizări şi performanţe deosebite în domeniile cultural-

artistic, tehnico-ştiinţific şi activism civic și 3 mențiuni de 

participare activă și profesionalism a specialistului de tine- 

ret, CLT şi Centru de Tineret, fiind în premieră pentru RM. 

     A fost desfăşurată Campania „Studenţii pentru Europa” 

iniţiată de către Ministerul Tineretului şi Sportului, în parte- 

neriat cu portalul de ştiri UNIMEDIA în scopul informării  

tinerilor şi studenților despre avantajele integrării europene a 

Republicii Moldova. Activitățile respective au fost reflectate 

în mass-media, în contextul parafării Acordului de asociere 

RM-UE. 

3.9. Organizarea și desfășurarea 

acțiunilor de promovare a 

conceptului de autoguvernare 

studenţească în cadrul instituțiilor 

superioare de învățământ 

Minim 5 acțiuni 

desfășurate; 

Minim 3 organizații și 

500 tineri informați 

Trim. IV Direcția 

programe 

de tineret 

Realizat parţial 

Au fost desfăşurate 2 ședințe de lucru privind elaborarea 

Conceptului Ghidului pentru Autoguvernanțele Studențești 

din RM, în colaborare cu Alianța Studenților din Moldova și 

lideri ai organizațiilor de autoguvernare din cadrul instituții -
lor de învățămînt superior din republică.          

    Conceptul ghidului respectiv a fost elaborat și înaintat 

spre consultare instituțiilor de învățămînt superior din 

republică și urmează a fi definitivat și editat în trim.I al 

anului 2014.    



3.10. Promovarea bunelor 

practici în domeniul 

autoguvernării studenţeşti, 

inclusiv prin organizarea unui 

forum al studenţilor 

Forum al studenţilor 

organizat, cu  

participarea a minimun 

100 de delegaţi ai 

senatelor studenţeşti 

Trim. IV Direcția 

programe 

de tineret 

Nerealizat  

Bunele practici în domeniul autoguvernării studențești vor fi 

promovate prin includerea acestora în Ghidul pentru 

Autoguvernanțele Studențești din RM, elaborat în colaborare 

cu Alianța Studenților din Moldova. 

Termenul de realizare a fost  modificat pentru trimestrul II al 

anului 2014. 

3.11. Organizarea și susținerea 

acțiunilor privind sensibilizarea 

tinerilor asupra fenomenului 

traficului de ființe umane 

2 acțiuni desfășurate; 

50 tineri informați 
Trim. IV Direcția 

programe 

de tineret 

   Realizat 
   În scopul implementării Planului de activitate privind pre- 

venirea și combaterea fenomenului traficului de ființe umane 

2012-2013 al Ministerului Tineretului și Sportului (aprobat 

prin Ordinul nr.627 din 29 octombrie 2012) au fost realizate 

următoarele 2 acţiuni: 

    1. Proiectul „Voluntariat. Instruire. Succes”  implementat 

de Centrul de Instruire și Consultanță Organizațională, 

scopul fiind informarea a 70 de tineri, îndeosebi celor din 

familii social vulnerabile (potențiale victime ale TFU), 

privind consecințele și prevenirea traficului de ființe umane.             

  2. Concursul național de  fotografie cu genericul „Atitudine 

împotriva traficului de fiinţe umane” – acțiune desfășurată  

în contextul Zilei Europene privind luptă împotriva traficului 

de fiinţe umane şi Campaniei naţionale „Săptămâna Anti- 

Trafic”. 

3.12. Susținerea activităților și 

măsurilor dedicate Anului 

Spiridon Vangheli conform 

planului de acțiuni aprobat de 

către Guvern 

Cel puţin 1 acțiune 

realizată  

 

Trim. IV Direcția 

programe 

de tineret 

Realizat 
A fost susţinută prin cofinanţare desfăşurarea Salonului Inter 

național de Carte pentru Copii și Tineret, ediția a XVII-a de-

dicată Anului Spiridon Vangheli, care a presupus editarea 

cărţii surpriză, precum şi acordarea a 5 premii speciale 

pentru tinerii autori. 

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

muncii 

4.1. Organizarea de conferinţe, 

instruiri, şcoli de vară pentru 

Minim 3 evenimente cu 

implicarea a 100 tineri 

Trim. IV  Direcția 

programe 
Realizat  

     - S-a desfășurat în parteneriat cu Centrul de Dezvoltare 



tineri în scopul dezvoltării 

abilităților și cunoștințelor 

antreprenoriale 

beneficiari de tineret Personală şi Antreprenorială BRAIN POWER programul de 

educație antreprenorială pentru tineri „Inițiere în afaceri”. 

Evenimentul a întrunit 25 de tineri din mai multe raioane ale 

republicii. 

    - A fost susţinut proiectul ,,Promovarea carierei în IT" în 

rîndurile tinerilor din RM”, în vederea sporirii numărului de 

specialiști calificaţi în domeniul TIC şi încurajarea tinerilor  

pentru o carieră în domeniul IT, lansarea afacerii proprii în 

domeniu respectiv şi instruiri în dezvoltarea abilităților și 

cunoștințelor antreprenoriale în rîndul tinerilor. Beneficiarii 

direcţi ai proiectului au fost circa 2000 viitori absolvenţi de 

liceu, care au fost ghidaţi să opteze pentru o carieră în 

domeniul IT. 

4.2. Continuarea implementării 

programului ,,Fondul comun 2 

pentru Organizațiile Societății 
Civile din Republica Moldova” 

Minim 2 granturi 

oferite; 

Minim 2 acțiuni 

organizate 

Trim. II Direcția 

programe 

de tineret 

Realizat 

În cadrul Programului nominalizat au fost susţinute financiar 

2 proiecte, ce s-au încheiat în semestrul I al anului 2013: 

    1. Proiectul –,,Closer 2 Oxford @ Republica Moldova” 

implementat de către Asociaţia Obştească „PROPLUS”. 

Proiectul a avut ca scop elaborarea a două platforme de 

dezbateri din România și din Republica Moldova, implemen- 

tarea sistemului de dezbateri online, dezbateri publice și de 

seminare de lectură critică la Chișinău și la Bălți. 
     2. Proiectul –,,Tinerii pentru Nîrnova în acţiune!” imple- 

mentat de către Asociaţia Obştească  „Solidaritate Europea- 

nă pentru apă în Moldova”. Proiectul propus este concentrat 

în bazinul rîului Nîrnova şi are scopul ca mai mulţi tineri să 

se implice în guvernarea apei şi sanitaţiei în bazinul Nîrnova 

pentru asigurarea unui viitor sănătos. 

4.3. Susținerea și dezvoltarea 

Proiectului ,,Fondul pentru 

Tineri” 

Minim 3 organizații 
beneficiare de grant; 

minim 10 tineri care 

administrează granturi 

mici/fonduri la nivel 

Trim. IV Direcția 

programe 

de tineret 

 

 

Realizat 

Fundația Est Europeană din Moldova în cooperare cu Minis- 

terul Tineretului și Sportului, cu suportul financiar al Guver- 

nului Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dez- 

voltare şi Cooperare Internaţională (Sida) și al Ministerului 



local  

 

 

Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA realizează 

Programul „Fondul pentru Tineri” în perioada 2013 – 2016, 

în scopul încurajării participării tinerilor în viața socială și 

economică a ţării. Au fost selectate 4 organizaţii neguverna- 

mentale din 4 zone ale RM, inclusiv UTA Găgăuzia şi regiu- 

nea Transnistreană, care au lansat proiectele în semestrul II 

al anului 2013. 

    MTS a susţinut financiar şi logistic „Fondul pentru Tineri 

Ialoveni” şi „Fondul pentru Tineri Soroca”. 

4.4. Organizarea Tîrgului 

locurilor de muncă pentru tineret 

Minim 2000 vizitatori 

ai tîrgului precum și 

minim 100 tineri 

angajați în rezultatul 

participării la tîrgul 

locurilor de muncă 

Trim. II Direcția 

programe 

de tineret 

Realizat 

Tîrgul locurilor de muncă pentru tineret s-a desfășurat în cad 

rul Forului meseriilor şi profesiilor organizat în comun cu 

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei și Ministe -

rul Educației. Tîrgul locurilor de muncă pentru tineret a găz- 

duit 50 agenți economici, care au pus la dispoziția solicitan- 

ților  1 000 locuri de muncă vacante din diverse domenii de 

activitate.  

Circa 3 000 de tineri au vizitat evenimentul, iar circa 500 

persoane au fost selectate pentru interviuri de angajare. 

4.5. Organizarea unor seminare 

de instruire și formare a 

abilităților necesare angajării 

tinerilor în cîmpul muncii 

Minim 200 tineri 

beneficiari ai 

trainingurilor 

Trim. IV Direcția 

programe 

de tineret 

Realizat 

    1. A fost susţinut financiar ,,Programul de Angajare Dura- 

bilă pentru tinerii din Republica Moldova”, obiectivul fiind 

instruirea și formarea abilităților tinerilor, necesare angajării 

în cîmpul muncii. În cadrul  Programului au fost instruiţi 

circa 90 de tineri, din or.Ungheni.  

     2. S-a organizat şi desfăşurat Stagiul „Job ShadowDay”. 

Evenimentul reprezintă un parteneriat între comunitatea de 

afaceri și tineri din liceu cu aspirații de afirmare profesiona- 

lă. Stagiul a întrunit circa 150 elevi din toată republica. 

      3. A fost desfăşurat evenimentul „Career For Me Compa 

ny and Sudent Party”, în scopul de a oferi ajutor companiilor 

să stabilească contacte cu tinerii profesioniști din RM. 

Activitatea a întrunit 70 tineri din republică. 



Obiectivul nr.5: Dezvoltarea spiritului civic și a voluntariatului 

 

5.1.  Organizarea acțiunilor de 

susținere și promovare a 

voluntariatului 

Cel puţin 5 acțiuni 

realizate; 

Cel puţin 150 voluntari 

implicați 

Trim. IV Direcția 

programe 

de tineret 

Realizat parţial 

    1. A fost susţinut logistic trainingul „Un viitor fără corup -

ție”. Unul din modulele acțiunii respective a  constituit discu 

ții privind Conceptul de Voluntariat în Republica Moldova. 

În activitate a au fost implicaţi 25 de liceeni din or. Ialoveni. 

    2. S-a participat la evenimentul „Cafeneaua de discuții cu 

genericul „Generația I.D.E.A.: Inițiative, Dezbateri, Exemp- 

le, Acțiuni, la care au fost abordate subiecte ce țin de educa- 

ția non-formală și Voluntariatul. 

    3. S-a iniţiat elaborarea Codului etic al Voluntarului, ce va  

contribui la existența unei viziuni unitare asupra principiilor 

etice in domeniul voluntariatului, la creșterea calității 
activităților prin adoptarea unor standarde profesionale și de 

conduită ridicată și la îmbunătățirea comunicării și a 

responsabilității voluntarilor. Codul va conține un set de 

principii fundamentale/standarde de ghidare a acțiunilor și 

de management al implicării voluntarilor.  

      

5.2. Organizarea Săptămânii 

naţionale a voluntariatului, a 

Festivalului voluntarilor şi a 

Conferinţei naţionale a 

voluntariatului 

Minim 3 acțiuni; 

 5 organizații; 
 200 voluntari implicați 

 Trim. IV Direcția 

programe 

de tineret 

Realizat parţial 

        A fost organizat şi desfăşurat evenimentul „Festivalul 

Voluntarilor”, la care au participat circa 500 de tineri 

participanți, cu un total de 21 de premianți. 
        În cadrul Săptămânii naţionale a voluntariatului s-au 

desfășurat 2 acțiuni de promovare a voluntariatului,  în 

parteneriat cu Organizaţia „Serviciu pentru pace”, în cadrul 

cărora au fost implicaţi circa 140 de tineri  din familii social 

vulnerabile. 

 

5.3.  Asigurarea instituțiilor 

gazdă cu carnete de voluntar și cu 

registre de voluntariat 

Numărul de carnete de 

voluntar tipărite, 

numărul de registre de 

Trim. IV Direcția 

programe 

de tineret 

Realizat parţial 

 

   Au fost elaborate și definitivate, în colaborare cu I.S. „Cris 



evidență a voluntarilor 

tipărite, numărul de 

registre de evidență a 

contractelor de volunta 

riat și a certificatelor 

nominale de voluntariat 

tipărite, numărul de 

registrele de evidență a 

carnetelor de voluntar 

tipărite 

Registru” Cerințele tehnice pentru tipărirea Carnetului volun 

tarului și a fost finalizat procesul de achiziționare a serviciu- 

lui privind tipărirea a 1000 carnete de voluntar.  

     

 

5.4.  Adaptarea paginii 

www.cnv.md astfel încât ea sa 

devină o bază națională de date 

cu privire la voluntariat și conec- 

tarea la aceasta a paginilor web 

ale instituțiilor/organizațiilor gaz- 

dă pentru activități de voluntariat 

Pagina web adaptată 

conține informații 
referitoare la ofertele și 

solicitările de 

voluntariat 

Trim. IV Direcția 

programe 

de tineret 

Nerealizat  

Administrarea paginii ține de competența Coaliției naționale 

pentru promovarea legii voluntariatului. 

Acţiunea nominalizată poate fi realizată doar după aprobarea 

Regulamentului de funcționare a Comisiei de certificare și 

control privind îndeplinirea standardelor de calitate de către 

instituțiile gazdă. 

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

sporirea rolului Republicii Moldova în dezvoltarea politicilor de tineret la nivel european  

6.1.  Dezvoltarea cooperării 

multilaterale prin asigurarea unei 

comunicări dinamice și eficiente 

cu organizațiile și structurile 

internaționale ce susțin politicile 

de tineret și sport  (Consiliul 

Europei, Comisia Europeană, 

Organizația Națiunilor Unite, 

Comunitatea Statelor 

Independente, GUAM, Inițiativa 

Central Europeană, Grupul de la 

Visegrad etc.) 

Cel puţin 3 acțiuni 

realizate în comun cu 

țările/structurile 

internaționale partenere; 

Cel puţin 3 acorduri 

încheiate  

 

Trim. IV Direcția 

programe 

de tineret, 

Serviciul 

relații 
internațion

ale  

 

Realizat 

    - S-a participat la reuniunile simultane ale Comitetului 

Director pentru Tineret (CDEJ) și Consiliului Mixt pentru 

Tineret (CMJ) ale Consiliului Europei (CoE): desfăşurate la 

Budapesta în perioada 3-5 aprilie 2013 şi desfăşurate la 

Strasbourg, Franța în octombrie, 2013, în conformitate cu 

angajamentele asumate de RM față de Consiliul Europei.  
    - Ministerul Tineretului și Sportului a aderat la Programul 

de susținere a politicii de tineret pentru regiunea Parteneria- 

tului Estic. Pe parcursul anului 2013 mai multe delegații ale 

Republicii Moldova formate din reprezentanții MTS, autori- 

tăți publice şi reprezentanți ai societății civile au participat la 

6 reuniuni privind dezvoltarea politicilor de tineret.  

      - Ministerul Tineretului și Sportului a avut 5 întruniri cu 

http://www.cnv.md/


reprezentanții Agențiilor ONU din Republica Moldova, în 

cadrul cărora au fost identificate priorități comune și 

inițiative, care vor servi drept puncte de reper pentru o 

cooperare eficientă în domeniul tineretului și sportului. 

 

6.2. Dezvoltarea cooperării 

bilaterale în domeniul tineretului 

și sportului prin încheierea de 

acorduri și/sau elaborarea în 

comun a unor planuri de acțiuni 

  

 

 

 

 

 

Semnarea acordului de 

cooperare interguverna- 

mentală în domeniul 

tineretului și sportului 

cu Georgia; 

 

Elaborarea și aprobarea 

unui Plan de Acțiuni de 

cooperare în domeniul 

tineretului și sportului 

pe anii 2013-2014 cu 

România; 

Elaborarea unui Plan de 

Acțiuni comune în 

domeniul tineretului 

(sportului) pe anii 

2013-2014 cu Ucraina  

Trim. IV Direcția 

programe 

de tineret, 

Serviciul 

relații 
internațio- 

nale,  

Subdiviziu

nile din 

cadrul Mi- 

nisterului 

Realizat 

    - Au fost încheiate procedurile interne pentru semnarea 

Acordului de cooperare în domeniul tineretului și sportului 

dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Georgiei;  

  - Proiectul Acordului de cooperare în domeniul tineretului 

și sportului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul 

Turciei este în proces de avizare. 

   -  Proiectul Acordului de cooperare în domeniul politicilor 

de tineret dintre Republica Moldova și Republica Lituania 

este în proces de avizare. 

   - A fost semnat Acordul de parteneriat între Ministerul 

Tineretului și Sportului al Republicii Moldova și Proiectul 

,,Eastern Partnership Youth Regional Unit” (EPYRU), 

finanțat de Uniunea Europeană; 

 - Ministerul Tineretului și Sportului în comun cu Ministerul 

Educației și Cercetării al Estoniei și Centrul pentru Lucrul 

de Tineret din Estonia continuă procesul de  implementare a 

proiectului ,,Estonia and Moldova youth policy and youth 

work development 2012-2014”, finanțat de către Ministerul 

Afacerilor Externe al Estoniei.  

 - A fost organizată în luna septembrie 2013 vizita delegației 

naționale de experți în domeniul de tineret din partea 

Republicii Moldova în Estonia pentru a participa la 

activitatea dedicată planificării strategice în cele 2 țări, în 

cadrul Proiectului de cooperare între Centrul Estonian pentru 

Lucrul de Tineret, Ministerul  Educației și Cercetării al 

Estoniei și Ministerul Tineretului și Sportului din Republica 

Moldova; 



- A fost organizată prima vizită a delegației Republicii Esto- 

nia în Republica Moldova, organizată în cadrul proiectului 

,,Estonia and Moldova youth policy and youth work develop 

ment 2012-2014”, desfășurată în perioada 26-29.11.2013. 

- Cooperarea cu Ucraina se dezvoltă în baza diferitor proiec- 

te comune, fără aprobarea unui Plan de acţiuni între părţi. 

  - Planul de acţiuni comun cu România urma a fi elaborat 

după încheierea procedurii de ratificare a Acordului de către 

partea Română, care în prezent nu este finalizată.  

6.3. Promovarea mobilităţii şi a 

schimburilor de tineret prin 

extinderea participării Republicii 

Moldova în cadrul programelor 

Uniunii Europene “Youth in 

Action” și ,,Eastern Partnership” 

3 schimburi 

internaționale; 

Participarea la 10 

acțiuni de tineret  

Trim. IV Direcția 

programe 

de tineret, 

Serviciul 

relații 
internațio- 

nale 

 

Realizat 

-  Ministerul Tineretului și Sportului în parteneriat cu 

Consiliul Național al Tineretului din Moldova a susținut 

organizarea evenimentului internațional de tineret ,,Youth 

Side Event”, în perioada 2-3 octombrie, 2013, dedicat 

Consiliilor Naționale de Tineret din țările Parteneriatului 

Estic; eveniment organizat în contextul Forumului Societății 
Civile a Parteneriatului Estic 4-5 octombrie 2013, care a 

avut loc în Republica Moldova; 

    - Participarea delegației naționale a Republicii Moldova la 

Forumul de Tineret al Parteneriatului Estic, organizat în 

perioada 22-25 octombrie în Kaunas, Lituania, scopul 

evenimentului fiind sporirea cooperării pe sectorul de tineret 

între statele membre ale Parteneriatului Estic și țările 

membre UE cît și informarea reciprocă privind situația 

curentă în domeniul politicilor de tineret, participarea în 

comun în cadrul diferitor inițiative și programe regionale.  

   - În cadrul proiectului ,,EasternPartnership Youth Regional 

Unit” (EPYRU), finanțat de Uniunea Europeană,  reprezen- 

tanții Republicii Moldova au participat pe parcursul lunilor 

august-octombrie 2013  la 4 sesiuni comune (în Georgia, 

Ucraina, Belarus, Republica Moldova) cu partenerii din 

celelalte 5 țări memebre ale Parteneriatului Estic.  



6.4. Susținerea organizării, în 

comun cu organizațiile și 

instituțiile de tineret partenere, a 

conferinţelor, forumurilor, 

seminarelor etc. internaționale în 

Republica Moldova în domeniul 

politicilor de tineret, conform 

angajamentele asumate în cadrul 

organizațiilor internaționale 

(Consiliul Europei, Uniunea Euro 

peană, CSI, GUAM, ICE etc.) 

2  evenimente 

organizate; 

10 tineri delegați 

Trim. IV Direcția 

programe 

de tineret, 

Serviciul 

relații 
internațio- 

nale 

 

Realizat 

- În perioada 2-3 octombrie 2013, delegația națională a 

Republicii Moldova a participat la Tbilisi Georgia în cadrul 

Forumului de Tineret a Țărilor GUAM. 

 - În colaborare cu AO „Generația Tinerilor” s-a desfășurat 

un Studiu de Vizită Internațional în cadrul programului UE 

„Tineret în Acțiune”. Evenimentul a cuprins 4 raioane ale 

RM  (Cahul, Comrat, Șoldănești şi Soroca). În cadrul 

Studiului 30 specialiști de tineret din 15 țări s-au familiarizat 

cu activitățile organizațiilor de tineret din mediul rural din 

raioanele selectate. În urma  vizitelor, s-au stabilit relaţii de 

colaborare dintre organizaţiile internaţionale participante în 

proiect şi organizaţiile de tineret din raioanele selectate. 

6.5. Asigurarea procesului de 

implementare a prevederilor 

Acordului parţial privind Cardul 

de Tineret în scopul promovării 

şi facilitării mobilităţii tinerilor în 

Europa 

Cotizație de membru la 

Consiliul Europei 

achitată, 

Organizație responsabi- 

lă de promovarea car-  

dului de tineret în 

Republica Moldova 

selectată 

Trim. IV Direcția 

programe 

de tineret, 

Serviciul 

relații 
internațio- 

nale  

 

Realizat 

- Cotizația de membru a fost achitată Consiliului Europei. 

   - Ministerul, împreună cu Consiliul Național al Tineretului 

din Moldova au întreprins consultări privind Regulamentul 

de funcționare a Cardului de Tineret în RM. Procesul de 

implementare a Cardului de Tineret în Moldova a fost 

coordonat cu Asociația Europeană a Cardului de Tineret 

(EYCA).  

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

7.1. Aprobarea programelor de 

instruire pe anul 2013 la ramurile 

de sport incluse în Programul de 

pregătire şi participare la ediţia a 

XXXI-a a Jocurilor Olimpice şi a 

Lotului naţional Paralimpic la edi  

ţia a XV-a a Jocurilor Paralimpi- 

ce din 2016, or. Rio de Janeiro  

15  Programe aprobate Trim. I Direcția 

sport de 

performanț
ă 

 

Realizat 

Au fost elaborate şi aprobate 5 Programe de instruire la 

ramurile de sport:  nataţie, lupte, haltere, tir cu arcul, box şi 

au fost incluse în Programul pregătire şi participare la ediţia 

a XXXI-a a Jocurilor Olimpice şi a Lotului naţional 

Paralimpic la ediţia a XV-a a Jocurilor Paralimpice din 

2016, or. Rio de Janeiro (Brazilia)”. 

7.2. Aprobarea planurilor indivi 

duale de pregătire pe anul 2013 a 

90 planuri individuale 

aprobate 

Trim. I  Direcția 

sport de per 
Realizat  

Au fost aprobate 50 de planuri individuale de pregătire pe 



sportivilor candidaţi olimpici formanță anul 2013 a sportivilor candidaţi olimpici.  

7.3. Elaborarea Calendarului 

acţiunilor sportive naţionale şi 

internaţionale pe anul 2013 

Calendar elaborat și 

aprobat 

Trim. I Direcția 

sport de 

performanț
ă 

Realizat 

Calendarului acţiunilor sportive naţionale şi internaţionale 

pe anul 2013 a fost elaborat şi aprobat prin Ordinul nr. 

B/688/A din 17 decembrie 2012. 

7.4. Elaborarea contractului de 

colaborare cu federaţiiile sportive 

naţionale pe următorul ciclu 

olimpic 2013-2016, suplimentat 

de un acord adiţional anual 

Minim 5 contracte 

încheiate 

Trim. I Secția 

juridică, 

Direcția 

sport de 

performanț
ă 

Realizat 

A fost elaborat Contractul-tip  de colaborare între Ministerul 

Tineretului şi Sportului şi Federaţiile sportive.  

Au fost încheiate 15 Contracte. 

7.5. Asigurarea loturilor naționale 

cu echipament sportiv 

15 loturi echipate Trim. IV Direcția 

sport de 

performanț
ă 

Realizat 

Au fost asigurate 15 loturi naţionale cu echipament sportiv. 

7.6. Analiza dosarelor prezentate 

spre examinare Comisiei republi- 

cane de acordare a titlurilor şi ca- 

tegoriilor sportive şi acordarea tit 

lurilor, categoriilor sportive, con- 

form Clasificaţiei Sportive Unice 

a Republicii Moldova 2010-2013 

350-400 dosare 

procesate 

Trim. IV Direcția 

sport de 

perfor- 

manță 

Realizat 

Pe parcursul anului au fost analizate 352 de dosare şi 

prezentate spre examinare Comisiei republicane de acordare 

a titlurilor şi categoriilor sportive, conform Clasificaţiei 

Sportive Unice a Republicii Moldova 2010-2013.  

 

7.7. Constituirea Agenției 

Naționale AntiDoping 

Agenție funcțională Trim. IV Direcția 

sport de 

performanță,

Direcția insti 

tuții sportive 

și sportul 

pentru toți 

Realizat parţial 

A fost elaborat proiectul hotărârii Guvernului “Cu privire la 

Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției 

Naționale AntiDoping, componenței nominale a Consiliului 

administrativ și efectivului-limită al acestuia” şi urmează a fi 

definitivat şi înaintat spre aprobare.  

7.8. Elaborarea Listei lotului 

naţional pe anul 2013, ca baza 

financiară şi economică pentru 

sportivi şi profesorii antrenori 

Document elaborat și 

aprobat 

Trim. I Direcția 

sport de 

performanț
ă 
 

Realizat 

Lista Lotului Naţional pe anul 2013 a fost elaborată în baza 

propunerilor federaţiilor sportive naţionale şi aprobată prin 

Ordinul nr. B/31 din 25 ianuarie 2013 şi plasată pe pagina 

web a Ministerului Tineretului şi Sportului, în termenele 



stabilit. 

7.9. Elaborarea și aprobarea 

cadrului metodologic de 

organizare și desfășurare a 

competițiilor sportive 

Metodologie aprobată Trim. I Direcția 

instituții 
sportive și 

sportul 

pentru toți 

Realizat 

Cadrul metodologic de organizare și desfășurare a 

competițiilor sportive a fost elaborat şi aprobat prin 

Ordinul nr.30 din 25.01.2013, cu plasarea acestuia pe pagina 

web a Ministerului Tineretului şi Sportului. 

7.10. Elaborarea Regulamentului 

cu privire la procesul de instruire 

a sportivilor de performanţă 

Regulament elaborat și 

aprobat 

Trim. II Direcția 

sport de 

performanță,

Secția 

juridică 

Realizat parţial 

   Proiectul Regulamentului privind procesul de instruire a 

sportivilor de performanţă a fost elaborat şi la etapa 

următoare urmează să fie consultat, definitivat şi aprobat. 

 

7.11. Elaborarea Regulamentului 

de acordare a Notelor verbale 

pentru perfectarea vizelor de 

participare a delegaţiilor sportive 

la competiţiile oficiale 

internaţionale 

Regulament elaborat și 

aprobat 

Trim. III Direcția 

sport de 

performanț
ă, Secția 

juridică 

Realizat 
   Regulamentul de acordare a Notelor verbale pentru 

perfectarea vizelor de participare a delegaţiilor sportive la 

competiţiile oficiale a fost elaborat şi aprobat prin Ordinul 

nr. B/2 din 10.02.2014, plasat pe pagina web a Ministerului 

Tineretului şi Sportului. 

 

7.12. Completarea și modificarea 

Regulamentului privind 

acordarea subvenţiilor sportive  

Regulament elaborat și 

aprobat 

Trim. I Direcția 

sport de 

performanță, 

Secția 

juridică 

Realizat 

   Regulamentul privind acordarea subvenţiilor sportive a 

fost modificat şi completat şi aprobat prin Ordinul B/74 din 

12.02.2013. 

 

7.13. Completarea și modificarea 

Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare a activităţii arbitrilor 

la toate ramurile de sport 

recunoscute pe teritoriul 

Republicii Moldova. 

Regulament elaborat și 

aprobat 

Trim. IV Direcția 

sport de 

performanț
ă, 

Secția 

juridică 

Realizat 

   Proiectul Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 

activităţii arbitrilor la toate ramurile de sport recunoscute pe 

teritoriul Republicii Moldova este elaborat şi prezentat spre 

aprobare. 

 

7.14. Completarea și modificarea 

Regulamentului Lotului Naţional 

al Republicii Moldova 

Regulament elaborat și 

aprobat 

Trim. IV Direcția 

sport de 

performanță, 

Secția 

Realizat parţial 

 Proiectul Regulamentului Lotului Naţional al Republicii 

Moldova a fost elaborat şi la etapa următoare urmează a fi 

definitivat şi aprobat. 



juridică Se propune finisarea şi aprobării acestuia în trimestrul I al 

anului 2014. 

 

 

Obiectivul nr.8: Asigurarea realizării activităților sportive conform Calendarului acțiunilor sportive naționale și internaționale pe anul 2013 

 

8.1. Organizarea şi desfăşurarea 

campionatelor naţionale la 

ramurile de sport olimpice şi 

neolimpice practicate în 

Republica Moldova 

20 000 - 25 000 de 

sportivi participanţi la 

competiţiile interne 

Trim. IV Direcţia 

sport de 

performan

ţă 

Realizat 

   În perioada semestrului I al anului 2013 au fost organizate 

şi desfăşurate 61 Campionate şi Cupe naţionale, la care au 

luat parte peste 13000 sportivi. 

 În perioada semestrrului II al anului 2013 au fost organizate 

şi desfăşurate 62 Campionate şi Cupe naţionale, la care au 

luat parte peste 14000 sportivi. 

În total: circa 27 000 sportivi participanţi la competiţiile 

naţionale.  

8.2. Delegarea loturilor naţionale 

la concursurile internaţionale 

incluse în Calendar pe anul 2013 

2500 de sportivi 

participanţi la 

concursurile 

internaţionale 

Trim. IV Direcţia 

sport de 

performan

ţă 

Realizat 

   În anul 2013 au fost pregătiţi şi au participat la competiţii 

internaţionale precum şi, cantonamente sportive 2707 

sportivi (sporturi olimpice-1617 sportivi; sporturi 

neolimpice-1090 sportivi). 

  8.3. Organizarea festivităţii de 

premiere a sportivilor pentru 

rezultatele obţinute în anul 2013 

„Ziua Sportivului” şi „Gala 

Sportului 2013” 

Acțiune festivă 

organizată și 

desfășurată 

Trim. IV Direcția 

sport de 

performanță, 

Direcția ins- 

tituții sporti- 

ve și sportul 

pentru toți,  
Secția finan- 

țe și evidență 

contabilă 

Realizat 

     Au fost organizate şi desfăşurată acţiunile de premiere a 

sportivilor cu performanţe deosebite:  

„Ziua Sportivului” care s-a desfăşurat la data de 17 mai 2013 

şi  ,,Gala Sportului,, organizată şi desfăşurată la data de 20 

decembrie 2013. 

  

 

8.4. Organizarea şi desfăşurarea 

acţiunilor sportive la lupta 

naţională “Trînta”, “Oină”  

4 evenimente 

organizate;  

1000 de participanţi 

Trim. III Direcţia 

instituţii 

sportive şi 

sportul 

pentru toţi 

Realizat parţial 

 În luna august 2013 în oaşul Ungheni s-a desfășurat Turneul 

la lupta națională “Trînta” consacrat Zilei Independenței 

Republicii Moldova. Acțiunea a fost organizată de comun cu 

Primăria or. Ungheni și Federația de profil. La Turneu au 



 partici pat circa 100 de sportivi, la 4 categorii de greutate. 

 Ministerul a acordat cheltuieli pentru arbitraj (Ordinul nr. 

B/463 din 08.08.2013). 

8.5.  Organizarea şi participarea 

la competițiile naționale și 

internaționale a persoanelor cu 

dizabilități 

600 de participanți Trim. IV Direcţia 

instituţii 

sportive şi 

sportul 

pentru toţi, 

Direcția 

sport de 

performanț
ă 

Realizat 

   - Pe parcursul anului, la Campionatele Republicii Moldova 

au participat 785 persoane cu dizabilități. 
    - În perioada 30.11-01.12.2013 s-au desfășurat, în comun 

cu organizaţia neguvernamentală „Special Olympics” compe 

tiţiile sportive, consacrate Zilei Internaţionale a Persoanelor 

cu Dizabilităţi. La competiţiii au participat 120 de copii cu 

nevoi speciale. 

    Ministerul a acordat participanţilor diplome pentru 

învingători, precum şi a asigurat arbitrajul la competiţiile de 

mini-fotbal, mini-baschet, tenis de masă şi joc de dame 

(Ordinul nr. 640 din 06.11.2013). 

8.6. Organizarea şi desfăşurarea 

Jocurilor Sportive ale Juniorilor 

la 14 ramuri de sport 

14 ramuri de sport; 

15 000 de participanţi 

Trim. III Direcţia 

instituţii 

sportive şi 

sportul 

pentru toţi 

Realizat 

S-au organizat şi desfășurat în perioada februarie–mai 2013,  

Jocurile Sportive ale Juniorilor, ediţia a V-a.  

Ediţia s-a desfăşurat la 13 ramuri  de sport: atletism, box, 

haltere, caiac-canoe, baschet (f,b), lupte greco-romane şi 

libere, judo (f,b), tenis de masă (f,b), volei (f,b), handbal 

(f,b), orientare sportivă, lupta naţională „ Trînta”. 

În cadrul competiţiilor au participat circa 38 245 de spor -

tivi. A fost emis ordinul Ministerului nr. 71 din 11.02.2013 

privind organizarea și desfășurarea  Campionatului.      

8.7. Organizarea Turneului 

Republican de fotbal „Cupa 

Guvernului”, ediţia a VIII-a 

20 000 de participanţi 

 

Trim. III Direcţia 

instituţii 

sportive şi 

sportul 

pentru toţi 

Realizat 

    În perioada  mai–octombrie 2013, a fost organizat și 

desfășurat Turneul Republican de fotbal rezervat juniorilor 

“Cupa Guvernului”, ediția a VIII-a. În total au participat 

19 391 elevi din gimnaziile și liceele republicii. Competițiile 

din cadrul Turneului s-au desfășurat în patru etape. 

8.8. Organizarea Turneului 

Republican de mini-fotbal, pentru 

15 000 de participanţi 

 

Trim. II Direcţia 

instituţii 
Realizat 

  Turneului Republican de mini-fotbal pentru copii „Guguţă” 



copii „Guguţă” sportive şi 

sportul 

pentru toţi 

ediția a X- a, consacrat Zilei internaționale a copilului și 
anului  “Spiridon Vangheli” a fost organizat şi desfăşurat în 

perioada aprilie-iulie curent, la care au participat 15 300 de 

elevi. A fost elaborat Ordinul nr.279 din 26.04.2013 „Cu 

privire la organizarea şi desfăşurarea etapei finale a 

Turneului Republican de mini-fotbal, pentru copii „Guguţă”. 

Obiectivul nr.9: Construcția edificiilor sportive și modernizarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor sportive 

 

9.1.  Reconstrucția edificiului 

sportiv din str. Lăpușneanu, nr.2 

Edificiu sportiv 

reconstruit conform 

alocațiilor 

Trim. IV CSPLN, 

Secţia 

finanţe şi 

evidenţă 

contabilă 

Realizat 

   Lucrările de construcţie a 2 săli sportive se află în proces 

de finalizare. Se efectuează lucrările de finisaj în interiorul 

sălilor sportive. 

9.2.  Dotarea cu utilaj medical 

performant a Centrului Medical 

din cadrul Centrului Sportiv de 

Pregătire a Loturilor Naționale 

Utilaj medical asigurat 

conform alocațiilor 

Trim. II Direcţia 

sport de 

performanț
ă,  

CSPLN  

Realizat parţial 

 A fost reparat utilajul medical existent al Centrului Medical.  

 A fost stabilită lista echipamentului prioritar medical, nece- 

sar pentru pregătirea adecvată și obținere de performanțe a 

lotului olimpic la Jocurile Olimpice din Rio de Janeiro 

(Brazilia) – 2016.   
Din motivul lipsei resurselor financiare, pe parcursul anului 

2013 n-a fost posibil de procurat utilaj medical pentru 

Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale.  

 

9.3.  Asigurarea școlilor sportive 

cu inventar și utilaj sportiv 

 

Școli sportive asigurate 

cu inventar 

(or. Cahul-haltere; 

Chisinau: caiac-canoe, 

box, luptă liberă și 

kickboxing) conform 

alocațiilor 

Trim. IV Direcţia 

instituţii 

sportive şi 

sportul 

pentru toţi, 

Secţia 

finanţe şi 

evidenţă 

contabilă 

Realizat 

   - Pentru Școala sportivă specializată de caiac-canoe – s-a 

procurat 1 barcă;  

  - Pentru Școala sportivă specializată de ciclism, municipiul 

Chișinău– s-au  procurat 6 biciclete; 

  -  Pentru Școala sportivă specializată de box,  luptă liberă şi 

kickboxing, mun.Chișinău - s-au procurat 6 saltele. 

 - Pentru Federaţiile de profil a fost procurat inventar sportiv 

(saltele, haltere etc.), inclusiv utilaj şi echipament sportiv. 

 



9.4.  Definitivarea proiectului 

arhitectural al unei săli (pentru 

jocuri antrenament și competiții) 
pentru Școala sportivă 

specializată republicană de box 

din satul Grimăncăuți, Briceni 

Proiect elaborat Trim. II Direcţia 

instituţii 

sportive şi 

sportul 

pentru toţi,  

Secţia 

finanţe şi 

evidenţă 

contabilă 

Realizat 

Proiectul arhitectural al unei săli (pentru jocuri antrenament 

și competiții) pentru Școala sportivă specializată republicană 

de box din satul Grimăncăuți a fost definitivat în trimestrul I 

al anului 2013 şi transmis beneficiarului. 

9.5.  Elaborarea studiului de 

fezabilitate pentru edificiul 

sportiv Palatul Sportului 

Studiu de fezabilitate 

elaborat 

 

Trim. IV Secţia Jurdi -

că, Secţia fi- 

nanţe şi evi- 

denţă conta- 

bilă, Direc -

ţia Sport de 

Performanţă 

Realizat parţial 

S-a iniţiat elaborarea studiului de fezabilitate pentru edificiul 

sportiv Palatul Sportului.  

9.6.  Construcția terenului de 

fotbal din comuna Stăuceni, 

municipiul Chișinău, al Școlii 

sportive specializate de fotbal  

Teren de fotbal 

construit conform 

alocațiilor 

Trim. IV Direcţia 

instituţii 

sportive şi 

sportul 

pentru toţi, 

Secţia 

finanţe şi 

evidenţă 

contabilă  

 

Realizat 

   Conform alocaţiilor bugetare, pe parcursul anului 2013 au 

fost realizate următoarele lucrări: A fost elaborată documen- 

taţia de proiect privind construcţia terenului de fotbal cu  

dimensiunile 68x105 m în comuna Stăuceni. În baza 

documentaţiei de proiect au fost realizate lucrările de 

planificare a terenului, s-au realizat lucrările de drenaj, 

terasament, lucrările de compactare a straturilor de nisip şi 

straturilor de prundiş. A fost instalat gardul de împrejmuire 

cu o lungime de 382 metri liniari al teritoriului aferent 

terenului de fotbal, cu dimensiunile de 80x115 m.     

 

 

1. Consecinţele pentru Programul de Dezvoltare Strategică  

 

 

      Obiectivele și acțiunile realizate conform Planului de acțiuni al Ministerului Tineretului şi Sportului pentru anul 2013 au contribuit la 

implementarea Programului de Dezvoltare Straregică al Ministerului pentru anii 2012-2014 și propuneri de modificare a obiectivelor 

Programului nominalizat nu sunt.  
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