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Strategia sectorială

de cheltuieli pentru sectorul tineretului şi sportului, 2014-2016

Responsabilitatea de elaborare şi implementare a politicilor naţionale în domeniul tineretului şi sportului, crearea
condiţiilor de participare a tinerilor în viaţa politică, economică, socială şi culturală a ţării, promovarea culturii fizice şi
sportului, formarea şi dezvoltarea profesională a resurselor umane din sistemul tineretului şi sportului îi revine Ministerului
Tineretului şi Sportului.

Structura instituţională

Ministerul Tineretului  şi  Sportului are în subordine 20 instituţii în domeniul sportului (cu un număr de 5 518  sportivi),
finanţate din bugetul de stat. Cu finanţare de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale în teritoriu activează 68 de şcoli
sportive, care sînt frecventate de 34 642 copii.

Şcolile sportive sînt instituţii de învăţămînt extraşcolar specializate, care cu mijloacele educaţiei fizice şi sportului,
contribuie la pregătirea rezervelor pentru loturile naţionale. Administraţia publică centrală şi unităţile administrativ-teritoriale
au la întreţinere 274 edificii  sportive, dintre care 9  stadioane  cu  peste 500 locuri, 79 terenuri sportive, 78 săli sportive, 17
bazine de înot, 68 spaţii sportive adaptate  pentru practicarea  culturii fizice şi sportului.

O prezentare succintă a structurii instituţionale cu atribuţii în domeniul sportului la nivelul bugetului public naţional este
redată în tabelul ce urmează.

Cu finanţare din bugetul de stat Cu finanţare din bugetele unităţilor administrativ-
teritoriale

Cu funcţie de monitorizare:
Ministerul Tineretului şi Sportului

Cu funcţii de control şi supraveghere:
Direcţiile raionale/municipale învăţămînt, tineret şi sport
(35)

Instituţii publice ce prestează servicii:
1. Centrul sportiv de pregătire a loturilor naţionale
2. Clubul  republican de şah şi joc de dame
3. Şcoli  sportive (18)
- Şcoala sportivă specializată republicană de acrobatică
şi rugby, mun. Chişinău
- Şcoala sportivă specializată republicană de box, com.
Grimancauţi, r-nul. Briceni
- Şcoala sportivă specializată republicană de fotbal
- Şcoala sportivă republicană de lupte
- Şcoală sportivă specializată republicană de lupte
(judo), mun. Chişinău
- Şcoala sportivă specializată republicană de tenis
- Şcoala sportivă specializată de atletism, mun. Bălţi
- Şcoala sportivă specializată de atletism, mun. Chişinău
- Şcoala sportivă specializată de box, luptă liberă şi
kickboxing, mun. Chişinău
- Şcoala sportivă specializată de caiac-canoe, mun.
Chişinău
- Şcoala sportivă specializată de ciclism, mun. Chişinău
- Şcoala sportivă specializată de fotbal, mun. Chişinău
- Şcoala sportivă specializată de haltere, or. Cahul
- Şcoala sportivă specializată de înot, mun. Chişinău
- Şcoala sportivă specializată de tenis de masa, or.
Dubăsari
- Şcoala sportivă (judo), s. Ţaul, r-nul. Donduşeni
- Şcoala sportivă, or. Ungheni
- Şcoala sportivă a rezervelor olimpice, mun. Chişinău

Instituţii publice ce prestează servicii:
 68 şcoli sportive
 29 stadioane şi complexe sportive
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În domeniul tineretului Ministerul susţine financiar un ansamblu de activităţi pentru dezvoltarea multilaterală şi
participarea activă a tinerilor în societate. De asemenea, cu finanţare de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale în
teritorii activează 18 Centre pentru tineret care deservesc 1390 de beneficiari, ansamblu de activităţi pentru susţinerea,
dezvoltarea multilaterală şi participarea activă a tinerilor în societate.

Schimbări instituţionale recente şi planificate
La 21 decembrie 2007, prin Legea nr. 298-XVI Parlamentul Republicii Moldova a ratificat  Convenția  internațională

împotriva  dopajului în  sport  a UNESCO, adoptată la 19 octombrie 2005 la Paris. În acest context, în scopul racordării
Republicii Moldova la cerințele mondiale contemporane privind lupta împotriva dopajului în sport, se impune crearea
Agenției Naționale Anti-Doping.

Finanţarea domeniului tineret şi sport
Instituţiile şi acţiunile din domeniul tineret şi sport sînt finanţate din bugetul de stat, prin intermediul Ministerului

Tineretului şi Sportului şi din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, prin autorităţile administraţiei publice locale.
Distribuirea cheltuielilor executate în anul 2012 pentru sport şi tineret între bugete este reflectată în diagrama ce urmează.

În perioada 2007-2012 cheltuielile domeniului tineret şi sport au crescut de circa 3,3 ori. Dinamica cheltuielilor sectorului
tineret şi sport este reflectată în figura 1.

Figura 1. Dinamica cheltuielilor sectorului tineret şi sport, mil. lei
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Performanţa sectorului „Sport” poate fi caracterizată prin medaliile obţinute în campionatele mondiale, europene şi
locurile clasate. Figura 6 reflectă numărul de medalii obţinute în perioada 2010-2012 în ramurile de sport olimpice.
Performanţa sportului neolimpic în anii 2010-2012 sub aspectul clasamentului de locuri I-III este reflectată în figura 7.

Figura 2. Performanțe în ramurile de sport olimpice
(medalii obținute)

Figura 3. Performanțe în ramurele de sport neolimpice
(număr locuri I-III)

Programul în domeniul tineretului şi sportului pe anii 2014-2016 include următoarele subprograme:

 Subprogramul I. Elaborare a politicii în domeniul tineretului şi  sportului
 Subprogramul II. Sport
 Subprogramul III. Tineret

Din totalul cheltuielilor sectorului, ponderea majoră revine cheltuielilor pentru sport (87%). Acest  fapt se explică prin
reţeaua extinsă de şcoli sportive, precum şi prin faptul că sportul de performanţă a devenit o prioritate în domeniu. Totodată,
subprogramul „Servicii pentru tineret” este finanţat preponderent din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, datorită
existenţei instituţiilor pentru tineret în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale.

Distribuirea cheltuielilor executate în sector pe subprograme în anii 2010-2012 este reflectată în figura 4.

Figura 4. Distribuţia finanțării pe subprograme, mii lei  (anii 2010-2012)
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Probleme şi obiective prioritare pentru 2014-2016
      Factorul de bază în pregătirea olimpică este participarea nemijlocită a sportivilor la competiţiile sportive internaţionale
oficiale cu scopul de a obţine, către anii 2015-2016, cote de participare la olimpiadă, ceea ce impune:

- formarea rezervelor duble/triple de sportivi în ramurile de sport, la care se planifică obţinerea punctelor şi
medaliilor olimpice, prevăzîndu-se criterii obiective de completare a echipelor naţionale în trei etape:
1. includerea în componenţa echipei
2. includerea în echipa de bază
3. includerea în echipa de participare la competiţiile internaţionale;

- aplicarea unui regim intensiv de antrenamente şi eforturi competiţionale, utilizarea mijloacelor şi metodelor
moderne în pregătirea sportivilor olimpici, ceea ce va crea condiţiile necesare pentru obţinerea performanţelor
la campionatele europene şi mondiale;

- implementarea metodelor avansate de control practico-ştiinţific în pregătirea sportivilor, sporirea capacităţii de
muncă şi de restabilire, controlul anti-doping;

- crearea condiţiilor adecvate pentru organizarea procesului instructiv-educativ şi de antrenament la bazele
sportive, care urmează a fi asigurate cu inventar şi utilaj modern;

- cooptarea celor mai buni antrenori, perfecţionarea calităţilor lor profesionale, stimularea materială a
antrenorilor şi specialiştilor care activează cu contingentul olimpic;

- elaborarea programelor, planurilor individuale cu stabilirea sarcinilor concrete pentru loturile naţionale în
scopul obţinerii punctelor şi medaliilor la competiţiile internaţionale şi controlul îndeplinirii lor.

Sectorul tineretului şi sportului se caracterizează prin:
- condiţii nesatisfăcătoare de dezvoltare a sportului pentru toţi şi a sportului de performanţă;
- capacităţi instituţionale insuficiente în elaborarea şi implementarea politicilor de tineret şi sport şi de planificare

strategică la nivel central şi local;
- mecanisme insuficiente de susţinere a sportivilor de performanţă;
- lipsa condiţiilor adecvate pentru organizarea şi desfăşurarea antrenamentelor  şi competiţiilor în edificiile

sportive;
- necorespunderea infrastructurii sportive necesităţilor de pregătire;
- ponderea minimă a tineretului în activitatea economică al  Republicii Moldova;
- nivelul înalt al migraţiei interne şi externe, cauzate de lipsa locurilor de muncă şi a oportunităţilor de afirmare a

tinerilor, în special în localităţile rurale şi oraşele mici;
- lipsa unei politici consolidate privind angajarea în cîmpul muncii, cît şi dezvoltarea insuficientă a spiritului

antreprenorial în rîndul tineretului.
Prioritatea de politică pe termen mediu a statului este crearea condiţiilor pentru realizarea plenară a potenţialului tinerilor

în viaţa politică, socială, economică şi culturală a ţării şi promovarea unui mod de viaţă sănătos. Întru realizarea acesteia,
pentru perioada 2014-2016 se stabilesc următoarele obiective prioritare:

- construcțiua Palatului Sportului în mun. Chișinău
- renovarea complexelor, terenurilor şi sălilor sportive
- crearea condițiilor de activitate a Agenției Antidoping
- crearea şi dezvoltarea infrastructurii sportului de performanţă
- crearea şi îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale a şcolilor şi centrelor sportive
- sporirea capacităţilor MTS de elaborare a politicilor publice în domeniul tineretului şi sportului
- creşterea gradului de instruire profesională prin dezvoltarea abilităţilor personale şi capacităţilor instituţionale

ale  sectorului  tineret din teritoriu
- sporirea accesului tinerilor la servicii publice de educaţie nonformală şi informală
- asigurarea dezvoltării continue a performanţelor sportivilor moldoveni pe arena internaţională

îmbunătăţirea managementului şcolilor sportive.
- îmbunătăţirea managementului şcolilor sportive.
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Analiza subprogramelor de cheltuieli în cadrul programului ”Tineret și Sport” pe anii 2014-2016
Costurile acţiunilor pe  ani (mii lei)

Probleme-cheie / politici Acţiuni prioritare de politică 2014 2015 2016
Indicatori de monitorizare

SUBPROGRAMUL I. Elaborare a politicii în domeniul tineretului şi sportului include activitatea de promovare şi gestionarea realizării politicii statului în sectorul tineretului şi
sportului, implementat de către aparatul Ministerului Tineretului şi Sportului.
Scopul subprogramului: gestionarea unui program managerial adecvat în domeniul tineretului şi a sportului.
A. Aspecte-cheie, probleme:
 Lipsa capacităţilor instituţionale suficiente în

elaborarea şi implementarea politicilor de tineret
şi sport şi de planificare strategică la nivel central
şi local.

 Insuficienţa colaborării cu organismele
internaţionale.

B. Obiective de politici pe termen  mediu:
 Dezvoltarea capacităţilor pentru planificarea şi

monitorizarea politicilor în sector, prin instruirea
angajaţilor la nivel central şi local

 Fortificarea activităţii de colaborare cu
organismele internaţionale în domeniul
tineretului şi sportului.

A.   Acţiuni curente
 Activitatea aparatului administrativ central în

elaborarea politicilor şi management în
domeniul sportului şi tineretului

 Perfecţionarea şi pregătirea continuă  a  cadrelor
din aparatului central al Ministerului Tineretului
şi Sportul în domeniul planificării strategice

C. Acțiuni noi identificate
 Desfășurarea seminarelor de instruire de către

Ministerul Tineretului și Sportului
 Participarea la ședințele comune cu parteneri

internaționali și încheierea acordurilor de
colaborare

 Majorarea salariilor angajaților conform politicii
noi salariale

4. 509.6

-

4 .401.2

32.7

   4.524.2

298.4

 Numărul angajaților aparatului
ministerului instruiţi anual – 16

 Numărul persoanelor din unitățile
administrativ-teritoriale instruite anual
- 90

 Numărulde acorduri încheiate anual:
2014 – 1
2015 – 1
2016 – 1

Total cheltuieli pe subprogramul I 4.509.6 4.433.9 4.822.6
SUBPROGRAMUL II. Sport cuprinde acţiunile ce ţin de educaţia fizică, sportul pentru toţi, sportul de performanţă, exerciţiile fizice practicate cu scop de întremare, profilactic şi terapeutic,
sportul pentru persoanele cu dizabilităţi. Realizarea subprogramului este efectuată în instituţii şi cluburi sportive la nivel central şi local.
Scopul   subprogramului: Crearea condiţiilor optime în vederea perfecţionării, dezvoltării şi funcţionării sistemului naţional de cultură fizică şi sport.

A. Aspecte-cheie, probleme.
 Lipsa condițiilor adecvate pentru organizarea și

desfășurarea antrenamentelor și competițiilor în
edificiile sportive

 Necorespunderea infrastructurii sportive
necesităţilor de pregătire

 Mecanisme insuficiente de susţinere a sportivilor
de performanţă

 Lipsa unui organ central în domeniul anti-
doping, ce limitează accesul sportivilor la
competiții internaționale

A. Acţiuni curente
 Susţinerea sportivilor de performanţă prin

acordarea burselor pentru rezultate deosebite;
 Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor sportive

incluse în Calendarul acţiunilor sportive
naţionale şi internaţionale;

 Desfăşurarea procesului instructiv-educativ  în
cadrul şcolilor sportive şi pregătirea rezervelor
pentru membrii loturilor naţionale și
internaționale cu sporirea numărului de

 4.145.0

18.000.0

166.380.0

  4.145.0

20.236.0

185197.3

  4.145.0

20.813.6

194.570.3

 Numărul sportivilor de performanţă
care obţin subvenţii sportive:
- 2014 - 80
- 2015 –80
- 2016 – 80

 Numărul de sportivi - participanţi la
evenimentele sportive naţionale şi
competiţiile internaţionale oficiale:
- La nivel internaţional:
- 2014 – 3 080 sportivi;
-  2015 – 3 300 sportivi.
- 2016 -  3 549 sportivi
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 Numărul limitat de activități sportive
 Numărul mic de sportivi cuprinși în participare la

competițiile naționale și internaționale
 Descreşterea numărului de elevi în şcolile

sportive ceea ce conduce la imposibilitatea
pregătirii rezervelor olimpice

B. Obiective de politici pe termen  mediu:
 Renovarea (reconstrucţia) sălilor polivalente  şi a

terenurilor de fotbal cu suprafaţa artificială în
cadrul  şcolilor sportive specializate de fotbal

 Creşterea anuală a numărului de participanţi la
competiţiile  internaţionale în proporţie de 7%,
comparativ cu anul competiţional precedent

 Creşterea anuală a numărului de participanţi la
competiţiile  naţionale cu 3 %, comparativ cu
anul competiţional precedent

 Creșterea ponderii sportivilor premiați din total
sportivi participanți la competițiile
internaționale pînă la circa 23% în anul 2015

 Creşterea cu 3% anual a numărului de activităţi
sportive desfăşurate de instituţiile sportive din
subordine

 Creşterea numărului de elevi înmatriculaţi în
şcolile sportive cu 3% anual

 Racordarea Republicii Moldova la cerinţele
mondiale contemporane privind lupta împotriva
dopajului în sport

participanți .

 Renovarea și construcția complexelor,
terenurilor şi sălilor sportive:

 Crearea condițiilor de activitate a Agenției
Antidoping

 Dotarea instituțiilor sportive cu inventar și utilaj
sportiv performant

 Implementarea metodelor avansate privind
controlul metodo-ştiinţific în pregătirea
sportivilor de performanţă în ciclul olimpic
2014-2016.

 6.000.0

  2500.0

   1100.0

1. 000.0
1. 400.0

 1000.0

1.800.0

    670.9

8.000.0

3.900.0

4.100.0

1000.0

2.000.0

      667.6

1000.0

400.0

- La nivel naţional:
- 2014 – 39 545 sportivi;
-  2015 – 40 736 sportivi.
- 2016 -  41 958 sportivi

 Numărul de sportivi din cadrul şcolilor
sportive incluşi în loturile naţionale:
- 2014 – 5 30 sportivi;
-  2015 – 550 sportivi;
- 2016 – 550 sportivi

Sala de haltere (str. A. Lăpuşneanu, 2)

Baza sportivă de canotaj Vatra –
renovată (2016)

Sala polivalentă a ȘSSR de box din
com. Grimăncăuți
Terenul de fotbal ȘSS de fotbal
Terenul de fotbal ȘSSR de fotbal

Agenție funcțională

Ponderea instituţiilor sportive
dotate     cu utilaj și inventar
sportiv – 50 % din instituțiile
sportive finanţate din bugetul de
stat

 Echipament de diagnosticare procurat -
3 utilaje

 Numărul sportivilor care vor beneficia
de diagnosticare:
- 2014 – 140 sportivi;
- 2015 – 150 sportivi;



7

B.Acțiuni  noi   identificate
 Contractarea   experților  la

elaborarea documentelor de politici în domeniul
sportului.

 Majorarea salariilor angajațílor
conform  noilor
politici salariale.



      50.0

95.2

     60.0

   709.6

-

     779.4

- 2016 – 160 sportivi

B. Total cheltuieli pe subprogramul II 198.151.1 222.015.5 221.708.3
SUBPROGRAMUL III. Tineret include activităţi pentru susţinerea, dezvoltarea multilaterală şi participarea activă a tinerilor în societate. Subprogramul este realizat de către Ministerul
Tineretului şi Sportului prin finanţarea proiectelor/programelor în domeniul tineretului şi prin intermediul autorităţilor administraţiei publice locale de întreţinere a Centrelor pentru tineret.
Scopul subprogramului: Consolidarea capacităţilor în vederea sporirii nivelului de participare a tinerilor la dezvoltarea socio-economică a ţării prin asigurarea oportunităţilor egale şi

condiţiilor adecvate pentru tineri, acces la informare, luare a deciziilor şi servicii de calitate în educaţie, sănătate angajare în cîmpul muncii şi petrecerea timpului liber.
A. Aspecte-cheie, probleme

 Capacităţi instituţionale şi umane insuficient
dezvoltate în domeniul politicilor de tineret în
teritoriu;

 Mecanism insuficient dezvoltat privind
elaborarea, implementarea și monitorizarea
acţiunilor de tineret la nivel local şi regional;

 Cadru normativ conex infrastructurii de
voluntariat slab dezvoltat;

 Numărul mic de beneficiari de programe și
proiecte pentru tineret.

B. Obiective de politică pe termen mediu
 Sporirea capacităţilor umane și instituționale a

cel puţin 70% a lucrătorilor de tineret din cadrul
autorităţilor administraţiei publice locale şi
centrelor de tineret pînă în anul 2016;

 Dezvoltarea cadrului normativ în domeniul
voluntariatului prin aprobarea a cel puțin 3 acte
normative pînă în anul 2015;

 Sporirea anuală cu 20% a beneficiarilor în cadrul

A.Acţiuni curente
 Organizarea şi desfăşurarea anuală a concursului

de proiecte pentru susţinerea ONG-urilor de
tineret,  cu scopul de a contribui la:

a) implementarea proiectelor de promovare și
dezvoltare a educației nonformale și activităților de
voluntariat;
b) realizarea proiectelor de instruire și
perfecționarea a lucrătorilor de tineret din domeniu;
c) dezvoltarea cadrului normativ și de politici în
domeniul tineretului;
d) sporirea gradului de participare și instruire a
tinerilor în domeniul economic, social, cultural și
civic.
 Acordarea suportului logistic și financiar
necesar Centrelor de Tineret din teritoriu în scopul
asigurării funcționalității lor;
 Activitatea de certificare a instituţiilor gazdă ce
îndeplinesc standardele minime de calitate pentru
activitatea de voluntariat (comisia de pe lîngă
Ministerul Tineretului şi Sportului înfiinţată
conform Hotărîrii Guvernului nr.158 din 12

5 600.0

14728.2

400,0

5 700,0

15553.3

400,0

5 800,0

16007.9

400,0

 Susținerea anual, conform
priorităților stabilite, a 35 % de proiecte
pentru tineret  la 100 de ONG-uri
aplicante;
Finanțarea a cel puțin 2 proiecte anual la
fiecare prioritate stabilită.

 Centre de resurse pentru tineret
susţinute financiar anual – 20

Numărul de organizații acreditate
(certificat) a activității de voluntariat:
2014 – 5 organizații;
2015 – 10 organizații;
2016 – 15 organizații.
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programelor şi proiectelor pentru tineret pînă în
anul 2016 comparativ cu anul 2013;

 Creșterea anuală cu cel puțin 7% pînă în anul
2016 a numărului de instituții gazdă a activității
de voluntariat și a numărului de voluntari
înregistrați  față de anul 2013.

martie 2012 ,,Cu privire la implementarea Legii
Voluntariatului nr.121 din 18 iunie 2010”.

C.  Acţiuni noi identificate
 Realizarea măsurilor şi acţiunilor privind
dezvoltarea spiritului civic şi voluntariatului,
conform Planului de acţiuni al Strategiei de
dezvoltare a societăţii civile (Obiectivul nr. 3 din
Planul de acțiuni privind implementarea
Strategiei  de dezvoltare a societății civielepentru
perioada 2012-2015, Legea 205 din 28.09.2012)

 Susţinerea metodologică a Centrelor de tineret şi
a lucrătorilor de tineret în teritoriu;

 Coordonarea procesului de implementare a
Strategiei naționale pentru tineret pe anii 2014-
2020;

 Susținerea acțiunilor de consolidare a
parteneriatelor cu diferite țări și structuri de
tineret ale organizaţiilor internaţionale.

500,0

80,0

460.4

600,0

100,0

413.8

600,0

110,0

442.9

Numărul de voluntari înregistrați:
- 2014-80 voluntari
- 2015-130 voluntari
- 2016- 180 voluntari

Acte normative în domeniul
voluntariatului aprobate: 2014 – 5acte
aprobate
Numărul de acţiuni de voluntariat
realizate anual:
- 2014 - 10
- 2015 -12
- 2016 - 15

Procentul de lucrători de tineret instruiţi
din numărul total:
- 2014 – 20%
- 2015 – 30%
- 2016 –  40%
Elaborarea a cel puțin a unui (1) raport
anual privind modul de implementare a
Strategiei naționale pentru tineret

Acorduri bilaterale semnate – 3
Acțiuni realizate în comun cu
țările/structurile internaționale partenere
- minimum 5

Total cheltuieli pe subprogramul III 21768.6 22767.1 23.360.8

Distribuirea alocărilor de resurse pe programe de cheltuieli în cadrul domeniului tineretului si sportului pe anii 2014-2016

Total cheltuieli publice (mii lei) Prognoza (mii lei) Ponderea fiecărui program in suma
totala a cheltuielilor din sector (%)Denumirea programului

2012 executat 2013 aprobat 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Subprogramul I. Elaborare a politicii în domeniul
tineretului şi sportului      3.168.6  4.314.8    4.509.6     4.433.9     4.822.6 2.1 1.8 1.9
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Subprogramul II. Sport 202.690.2 231.236.4 198.151.1 222.015.5 221.708.3 88.2 89.1 88.7

Subprogramul III. Tineret   21.743.6       24.312.5 21.768.6 22.767.1  23.360.8 9.7 9.1 9.4

Total pe program
227.602.4 259.863.7 224.429.3 249.216.5 249.891.7 100.0 100.0 100.0

Finanţat de la:

Bugetul de stat total 72.865.6 92280.5 79577.0 86713.3 81382.2 35.5 34.8 32.6

inclusiv:

§  cheltuieli de baza 71619.1 90851.9 77969.5 84905.8 79384.1 98.0 97.9 97.6

§  fonduri şi mijloace speciale 1246.5 1428.6 1514.1 1814.1 1964.1 2.0 2.0 2.5

Bugetele unităţilor administrativ - teritoriale     154736.8     167583.2 144945.7 162496.6 168543.5 64.5 65.2 67.4

Total pe ramură (sector)    227.602.4 259.863.7 224.429.3 249.216.5 249.891.7 100.0 100.0 100.0

MINISTRU                                                   OCTAVIAN     BODIȘTEANU
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Vizat: Membrii Grupului de lucru

Maria Ciocan, şef DAMEP

Donea Ion, şef DPT

Bucatari Octavian, şef DSP

Dănilă Teodor, şef DISSPT

Codreanu Ludmila, şef-adjunct DAMEP

Dimitrieva Larisa, şef SFEC

Agrici Oxana, şef-adjunct SFEC


