
 

 

 

 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2022 

Chișinău 
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Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru  

susținerea programelor raionale/municipale de granturi  

destinate organizațiilor de tineret și grupurilor  

de inițiativă ale tinerilor    

------------------------------------------------------------ 

 

În temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) și art. 12 alin. (2) lit. c) din Legea 

nr. 215/2016 cu privire la tineret (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, 

nr. 315-328, art. 688), cu modificările ulterioare, și al art. 3 lit. c) din Legea 

bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2021, nr. 315-324, art. 478), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Ministerul Finanțelor va aloca autorităților administrației publice locale 

mijloace financiare în sumă de 1 000,0 mii lei, prevăzute în bugetul de stat, în 

vederea susținerii programelor raionale/municipale de granturi destinate 

organizațiilor de tineret și grupurilor de inițiativă ale tinerilor, conform anexei 

nr. 1.  

 

2. Valorificarea mijloacelor repartizate autorităților administrației publice 

locale se va efectua în conformitate cu prevederile acordurilor de parteneriat 

privind dezvoltarea centrelor de tineret, semnate între Ministerul Educației și 

Cercetării și consiliile raionale/municipale. 

 

3. Ministerul Finanțelor va efectua finanțarea cheltuielilor în baza 

solicitărilor de finanțare prezentate de către Ministerul Educației și Cercetării, 

conform modelului din anexa nr. 2. 

 

4. Ministerul Educației și Cercetării va examina setul de acte obligatorii 

recepționate de la autoritățile administrației publice locale și va lua o decizie în 

vederea cofinanțării, în baza principiului de paritate, a programelor 

raionale/municipale de granturi destinate organizațiilor de tineret și grupurilor de 

inițiativă ale tinerilor. 
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5. Autoritățile administrației publice locale vor prezenta Ministerului 

Educației și Cercetării rapoartele privind rezultatele obținute în urma valorificării 

potrivit destinației a resurselor financiare repartizate, în conformitate cu 

prevederile acordurilor de parteneriat privind dezvoltarea centrelor de tineret, 

semnate între Ministerul Educației și Cercetării și consiliile raionale/municipale, 

conform anexei nr. 3.  

 

6. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina 

Ministerului Educației și Cercetării. 

 

7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul educației 

și cercetării      Anatolie Topală 

 

 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 
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Anexa nr. 1  

la Hotărârea Guvernului nr.  

 

Repartizarea mijloacelor financiare 

autorităților administrației publice locale din bugetul de stat 

pentru susținerea programelor raionale/municipale de granturi 

destinate organizațiilor de tineret și grupurilor de inițiativă ale tinerilor 

 
Nr. 

crt. 
Autoritatea administrației publice locale 

Suma 

(mii lei) 

1. Consiliul Municipal Bălți 50,00 

2. Consiliul Raional Anenii Noi 100,00 

3. Consiliul Raional Cimișlia 100,00 

4. Consiliul Raional Criuleni 100,00 

5. Consiliul Raional Dubăsari 40,00 

6. Consiliul Raional Fălești 40,00 

7. Consiliul Raional Florești 80,00 

8. Consiliul Raional Glodeni 25,00 

9. Consiliul Raional Hîncești 15,00 

10. Consiliul Raional Nisporeni 20,00 

11. Consiliul Raional Ocnița 50,00 

12. Consiliul Raional Orhei 40,00 

13. Consiliul Raional Rîșcani 100,00 

14. Consiliul Raional Sîngerei 100,00 

15. Consiliul Raional Soroca  60,00 

16. Consiliul Raional Strășeni 50,00 

17. Consiliul Raional Ungheni 30,00 

Total 1 000,00 
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Anexa nr. 2  

la Hotărârea Guvernului nr. 

 
SOLICITARE DE FINANȚARE  

 

nr._________ din __________ 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea autorității administrației  

publice locale1 

Suma  

(mii lei) 

   

   

   

   

 
1Se va utiliza denumirea autorității administrației publice locale din anexa nr. 1 la 

Hotărârea Guvernului nr.     /2022 cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru 

susținerea programelor raionale/municipale de granturi destinate organizațiilor de tineret și 

grupurilor de inițiativă ale tinerilor.    

 

 

 

Ministrul educației  

și cercetării               ______________________________________  

                    (numele, prenumele, semnătura) 

L.Ș. 
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Anexa nr. 3  

la Hotărârea Guvernului nr. 

 
Model 

RAPORT  

cu privire la desfășurarea programului raional/municipal de granturi 

destinat organizațiilor de tineret și grupurilor de inițiativă ale tinerilor    

 

Autoritatea administrației publice locale ____________________________ 

Programul raional/municipal de granturi pentru anul ___________________ 
 

In
d

ic
a
to

ri
 

Denumirea 

Unitatea 

de 

măsură 

2021 2022 2022 2022 2023 

E
x
ec

u
ta

t 

E
st

im
a
t 

A
p

ro
b

a
t 

E
x
ec

u
ta

t 

E
st

im
a
t 

d
e 

re
zu

lt
a
t 

Ponderea localităților unice din cadrul 

unității administrativ-teritoriale în care 

au fost implementate proiecte ale 

tinerilor 

% 

         

Ponderea tinerilor implicați în 

implementarea proiectelor comunitare 
% 

         

Ponderea tinerilor beneficiari ai  

proiectelor implementate  
% 

         

d
e 

p
ro

d
u

s 

Numărul inițiativelor/proiectelor 

tinerilor beneficiare de suport financiar 
unități 

         

Numărul localităților unice în care au 

fost implementate proiecte ale tinerilor 
unități 

         

Numărul tinerilor implicați în 

implementarea proiectelor comunitare 
unități 

         

Numărul tinerilor beneficiari ai 

proiectelor implementate 
unități 

         

d
e 

ef
ic

ie
n

ță
 

Suma alocată de către autoritatea 

administrației publice locale pentru 

programul de granturi 

mii lei 

         

Suma solicitată de la Ministerul 

Educației și Cercetării 
mii lei 

         

Suma preconizată pentru finanțarea 

proiectelor câștigătoare, conform 

procesului-verbal al Comisiei  

mii lei 

         

Cheltuieli medii pentru implementarea 

unei inițiative/unui proiect a(l) tinerilor 
mii lei 

         

 
Președintele raionului/Primarul municipiului  ____________________________ 

                                                                           (numele, prenumele, semnătura)         

L.Ș.                                        



NОТД INFORMATIVA
la proiectul Ноtйririi Gччеrпчlчi

сч рriчiге la alocarea mijloacelor fiпапсiаrе
pentru sus{inerea programelor raionale/municipale de grапtчri

destinate organiza{iilor de tineret qi grupurilor de ini{iativй ale tiпеrilоr

PToiectul НоtёrАгii Guvemului сч privire la аlосаrеа mijloacelor fiпапсiаrе pentru
suslinerca ргоgrаmеlоr raionale/municipale de granturi destinate organizaliilor de tiпеrеt gi

СеrсеtЁгiielti tinerilоr lnlde va ale оr teS boratela мde Slnl Educatеrчl

Proiectul а fost elaborat in temeiul аrt. 6, alin. (l), lit. с) 9i аrt. 12, аliп. (2),lit. с) din Legea
пr. 2l5l20lб cu ргiчirе la tineret, аrt. 3, lit. с) din Legea bugetr-rlui de stat репtrч ап,,1,12022

пr. 205/2021,, рrесчm gi in scopul рчпегii iп арliсаrе а рrечеdеrilоr Асоrdчrilоr de
parteneriat privind dezvoltarea сепtгеlоr de tineret, semnate intre Ministerul Educaliei gi

Сеrсеtйrii Ei consiliile raionale, avAnd drept scop sрогirеа nivelul de activism civic al
tiпегilоц inclusiv iп riпdчl сеlог сч oportuniteli rеdчsе, рriп dezvoltarea mecanismelor (tip
gTant) de sustinere а ini}iativeloг tiпеrilоr la nivel de comunitёli. Мепliопёm сi рrоgrаmчl
este la а patra edilie de imрlеmепtаrе 9i pentru edilia сurепtа, 17 autoritйti ale administratiei
publice locale de nivelul II (din 21 de асоrdчri de раrtепеriаt) au ехргimаt inten{ia de а

local.dezvolta de

Proiectul actului normativ nu contine погmе privind аrmопizаrеа legislatiei nationale cu
le Uniuniisla

1п temeiul angajamentelor asumate prin sеmпаrеа Асоrdчrilоr de соlаЬоrаrе iпtге
Ministerul Educa}iei gi Сеrсеtйгii ýi autoгitalile administraliei publice locale de nivel II
privind implementarca Рrоgгаmчlчi de dezvoltaгe а Centrelor de tineret 2022 (Оrdiп пr.

65/20|'l, httos://mecc. gov. md/sites/default/files/doc.2.pdi), autoritбlile publice locale
dеsЙgоагё anual рrоgrаmе de grапfuгi репtru organiza{iile de tiпегеt gi grчрчrilе de
iniliativй.
Рrоgrаmчl de grапtчri eýte dеsйýшаt de fiесаrе ачtогitаtе publicd locali in раrtе in baza
Regulamentului-cadru pгivind огgапizатеа 9i dеsfigчгагеа programului de gTantuгi pentru
organizatiile de tineret gi а concursului nalionalilocal de proiecte pentru grupuTile de

iniliativб ale tiпегilоr (httos://www.legis,md/cautaгe/цetResults?doc id= l09593&lапg=го).
Autoritatile publice locale саrе au арrоЬаt Regulamentul-cadru sus menrionat gi au prevёzut

mijloace fiпапсiаrе репtru desfEgurarea рrоgrаmчlчi de grапtчri аdIеsеаzа Ministerului
Educatiei gi CercetЫi о solicitaTe de со-fiпапtаrе, iп baza angajamentelor comune asumate.

Mijloacele fiпапсiаге sunt trапsfеrаtе de la bugetul de stat ачtогitаtilоr publice locale, in
baza solicitйrii Ministerului Educatiei gi Сеrсеtйrii, чrmаrе а rесерtiопйrii setului de acte

obligatorii:
l. Decizia de арrоЬаrе а Regulamentului ргiчiпd оrgапizагеа qi desйqurarea pгogTamului

de gтапtчri pentnl organizatiile de tineret Ei а concursului local de proiecte репtrч
grupurile de iniliativё ale tinerilor;

2. Decizla de сrеаrе а comisiei de ехаmiпаrе 9i selectare а ini{iativelor/proiectelor
tiпегilоr inaintate iп cadrul concursului

1. Dепчmirеа ачtоrчlчi si, dчрi caz, а participanfilor la еlаЬоrаrеа proiectului

2. Condi{iile се au impus еlаЬоrаrеа proiectului de act normativ qi finaliti{ite
чrmiritе

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele саrе ач са ýсор
аrmопizаrеа legisla(iei na[ionale cu legislatia Uniunii Ечrорепе

4. Principalele рrечеdеri ale proiectului si evidentierea еlеmепtеlоr noi



3. ExtTasul din contul счrепt al Centrului do tineret соотdопаtоr al procesului de
imрlеmепtаге а ргоgrаmчlчi rаiопаVmчпiсiраl de granturi репtгч tineri, in саrе чоr fi
reflectate alocatiile financiare din bugetul consiliului raionaVmunicipal;

4. Рrосеsчl-чеrЬаl al comisiei privind examinarea gi selectarea initiativelor/ рrоiесtеlоц cu
lista proiectelor cigtigёtoare).

Репtrч апчl счrепt, din 2l autoritйli ale administraliei publice locale de nivel II cu саrе
ministerul аrе semnate асоrdчгi de соlаЬоrаrеа, au fost inaintate solicitaгi репtrч fiпапtаге
de сёtrе 17 ачtоritё{i, in sчmб totali de l 000,0 mii lei. Suma mахimй асогdаtd репtгч
со-fiпап{аге, сопfоrm Ргоgrаmulчi, constituie l00 mii lei репtrч fiесаrе autoritate publicй
lосаlё.
Тоtоdаtй, tinem sй mепtiопбm сё ачtогitёlilе publice locale au iniliat deja рrоgrаmеlе
raionale/municipale de grапtчri репtru tineri, оr procesul de aplicare, ечаlчаге, selectare,
fiпап|аге 9i realizare а initiativelor este чпчl de lung6 duratб, realizat ре раrсчrsчl anului.
Respectiv mecanismul de co-flnantare а рrоgтаmеlоr de сЁtrе autoritatea publicй сепtrаlб
este песеsаr de а fi aplicat la etapa incipienЁ а dеrчlёгii programului de gтanturi.. iп acest
context, se сопsidеri орогtчп са proiocfului de act поrmаtiч рrорчs sрrе аргоЬаrе sё iпtге
iп vigoare la data publicёrii in Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Mijloacele fiпапсiаrе песеsаrе implementёrii ргечеdеrilог pгoiectului Ноtёriгii Guvemului
au fost planificate in Legea bugetului de stat pentru anti 2022 (ап. 3, litera с)) 9i nu
necesitё alo limentare.

Proiectul se integreazй in sistemul legisla}iei gi este corelat cu рrечеdеrilе actelor поrmаtiче
in чigоаге, сч саrс se afli iп conexiune 9i пч va necesita mоdifiсаrеа аltоr acte legislative
sau normative.

scopul rеsресйгii рrечеdеrilоr Legii пг. 23912008 privind tгапsрагепlа in ргосеsчl
decizional, proiectului Ноtйrбrii de Guvem а fost plasat ре pagina web oficiali а

Ministerului Educa}iei gi Сеrсеtйгii www.mec.gov.md, compartimentul Тrапsраrепti,
directoriul Тrапsраrеп{Ё decizionalЁ, dar gi ре рlаtfоrmа щд]у.ддд!ýjрцgJ.]дd

proiectul а fost su l antlcoruех

Proiectul пч intr5 in categoria actelor погmаtiче саrе necesitё expertiza de compatibilitate
cu le а Uniunii

рrоiесful а fost ertizat de сitrе Ministerul Justi ei.

Nu au fost necesare.

Ministru Anatolie TOPALA

Ех, дliом DшпЬйчелпч
022 820-Е59

5. Fчпdаmепtдrеа economico-fi папсiаrй

б. Modul de iпсоrрогаrе а actului in саdrчl поrmаtiч in vigoare

7. Avizarea consuItarea а

8. constatйrile expertizei апtiсоrчрtiе

9. constatйrile expertizei de compatibшtate cu legislatia uniunii Ецгорепе

10. Сопstаtйrilе expertizei iuгidice

11. Constatirile altor expertize

v{TP


