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Cu privire la organizarea și funcționarea  

Agenției Naționale pentru  Dezvoltarea  

Programelor și Activității de Tineret 

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

 

În temeiul art. 7 lit. b) și e) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), cu 

modificările ulterioare, al art. 14 alin. (3) și (7) și art. 15 alin. (1) din Legea 

nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), cu modificările 

ulterioare, precum și în scopul punerii în aplicare a art. 10 și art. 20 alin. (2) 

lit. a) din Legea nr. 215/2016 cu privire la tineret (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2016, nr. 315-328, art. 688), cu modificările ulterioare, 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 
 

1. Se aprobă:  
1) Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției 

Naționale pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret, conform 

anexei nr.1;  

2) Structura Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Programelor și 

Activității de Tineret, conform anexei nr. 2; 

3) Organigrama Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Programelor și 

Activității de Tineret, conform anexei nr. 3.  
 

2. Se stabilește efectivul-limită al Agenției Naționale pentru Dezvoltarea 

Programelor și Activității de Tineret în număr de 18 unități, salarizat conform 

prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul 

bugetar. 
 

3. Cheltuielile de organizare și funcționare ale Agenției se efectuează din 

contul și în limitele alocațiilor prevăzute în bugetul de stat și din alte surse 

conform legislației, precum și în limita numărului de unități de personal 

prevăzute pentru minister și instituțiile subordonate. 
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4. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va asigura transferul 

atribuțiilor și al resurselor financiare necesare pentru executarea acestora către 

Agenție  în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul educației, 

culturii și cercetării     Igor Șarov 
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Vizează: 

 

 

Secretar general al Guvernului     Liliana IACONI 

 

 

 

 

Aprobată în ședința Guvernului 

din 
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Anexa nr. 1 

la Hotărârea Guvernului nr. 

 

 

REGULAMENT 

cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale  

pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret 

 

I. DISPOZIȚII GENERALE 
 

1. Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției 

Naționale pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret (în continuare 

- Regulament) reglementează misiunea, domeniile de activitate, funcțiile, 

atribuțiile de bază și drepturile Agenției Naționale pentru Dezvoltarea 

Programelor și Activității de Tineret (în continuare – Agenție), precum și 

organizarea activității acesteia. 

 

2. Agenția este o autoritate administrativă în subordinea Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării, constituită în scopul formării și perfecționării 

continue a cadrelor, programelor, activităților și serviciilor din domeniul 

tineretului, precum și în vederea implementării, acreditării, monitorizării și 

evaluării acestora.  

 

3. Agenția este persoană juridică de drept public, dispune de ștampilă cu 

Stema de Stat a Republicii Moldova, de conturi trezoreriale, de mijloace 

financiare și materiale, precum și de alte atribute specifice autorităților publice, 

stabilite în legislație. Sediul Agenției este în mun. Chișinău. 

 

4. Agenția conlucrează cu autoritățile administrației publice centrale și 

locale, centrele de tineret, organizațiile de tineret, instituții publice responsabile 

de activitatea de tineret și servicii publice deconcentrate în teritoriu, cu 

organismele internaționale și societatea civilă.  

 

II. MISIUNEA, DOMENIILE DE ACTIVITATE, FUNCȚIILE, 

ATRIBUȚIILE DE BAZĂ ȘI DREPTURILE AGENȚIEI 

 

5. Agenția are misiunea de a asigura implementarea politicii statului în 

domeniul lucrului de tineret, programelor de tineret, serviciilor de tineret, 

resurselor umane, metodologiilor de lucru și cercetării în domeniu, în limitele 

prevăzute de cadrul normativ. 

 

6. În vederea realizării misiunii sale, Agenția are următoarele funcții de 

bază: 
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1) dezvoltă metodologii și aplică instrumentele necesare de lucru privind 

implementarea politicilor și programele naționale din domeniul de tineret; 

2) organizează și coordonează procesul de monitorizare și evaluare a 

serviciilor pentru tineri prestate de centrele de tineret și instituțiile de lucru cu 

tinerii; 

3) participă la procesul de elaborare a curriculumului de formare și 

dezvoltare profesională a lucrătorilor de tineret precum și gestionează activitatea 

de instruire a acestora; 

4) asigură realizarea studiilor, cercetărilor precum și colectează și 

analizează datele statistice din domeniul de tineret;  

5) participă la elaborarea cadrului normativ în domeniu și armonizării 

acestuia la practicile europene și internaționale; 

6) înaintează Guvernului, prin intermediul Ministerului Educației, Culturii 

și Cercetării, a propunerilor privind ajustarea politicilor sale la situația și 

necesitățile tinerilor, precum și întocmirea unor recomandări pentru instituțiile și 

organizațiile interesate referitoare la acțiunile recomandabile în legătură cu 

cerințele și preferințele sectorului de tineret; 

7) dezvoltă infrastructura de suport a sectorului de tineret, și facilitează 

dezvoltarea rețelei de prestatori ai serviciilor de tineret, inclusiv în parteneriat cu 

administrația publică locală și sectorul asociativ de tineret. 

 

7. Pentru realizarea funcțiilor de bază ce îi revin, Agenția exercită 

următoarele atribuții: 

1) de ordin general:  

a) coordonează și stabilește în comun cu ministerul planul anual de 

acțiuni, obiectivele de activitate și indicatorii de performanță sectoriali asumați la 

nivel instituțional;  

b) asigură activitatea, cu coordonarea prealabilă a ministerului, a 

diverselor grupuri de lucru, comitete, comisii privind elaborarea programelor de 

formare profesională a lucrătorilor de tineret, serviciilor de tineret, programelor 

de participare a tinerilor, desemnare a câștigătorilor concursurilor de granturi, 

acordarea premiilor, titlurilor etc. precum și altor activități stabilite în planul 

anual de acțiuni; 

c) colaborează cu subdiviziunile structurale din cadrul ministerului, cu 

autoritățile administrative și cu autoritățile administrației publice locale, cu 

organizații neguvernamentale naționale și internaționale, cu alte organe centrale 

de specialitate ale administrației publice, centre de tineret precum și cu alte 

entități publice; 

d) realizează analiza programelor guvernamentale din perspectiva 

domeniului tineretului și vine cu propuneri către autoritățile publice centrale; 

e) propune ministerului inițierea sau, după caz, aprobarea, proiectelor de 

acte normative care țin de activitatea centrelor de tineret, serviciilor de tineret, 

lucrului și lucrătorului de tineret și programelor naționale pentru tineret; 
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f) consultă și implică organizațiile societății civile de tineret, la orice etapă, 

în dezvoltarea programelor și activității de tineret; 

g) publică toate informațiile de interes public din gestiunea Agenției pe 

propria pagină web oficială; 

h) participă la inițiativele Uniunii Europene, Consiliului Europei și alte 

inițiative regionale de susținere a dezvoltării politicilor de tineret, lucrului de 

tineret și a activităților de tineret; 

i) atrage și gestionează eficient asistența tehnică și financiară donatoare în 

vederea implementării unor acțiuni în domeniul dezvoltării sectorului de tineret 

și a lucrului de tineret; 

j) gestionează eficient resursele financiare alocate din bugetul de stat 

pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiilor și programelor de stat în 

domeniul susținerii tinerilor, activităților și serviciilor de tineret și dezvoltării 

sectorului de tineret; 

k) exercită alte funcții, care nu contravin prevederilor legislației în vigoare, 

necesare pentru realizarea politicii de susținere a dezvoltării sectorului de tineret, 

serviciilor, programelor și activității de tineret. 

2) implementarea politicilor și programelor de tineret:  

a) implementează politicile și programele de tineret elaborate de organul 

central de specialitate al administrației publice care realizează politica statului în 

domeniul tineretului; 

b) asigură procesul de organizare și desfășurare a concursurilor de 

finanțare a organizațiilor de tineret și grupurilor de inițiativă precum și asigură 

monitorizarea și evaluarea proiectelor de tineret finanțate; 

c) coordonează și oferă asistență structurilor de tineret și autorităților 

publice locale privind realizarea programelor naționale în domeniul participării 

tinerilor;    

d) oferă asistență logistică și metodologică privind elaborarea și 

implementarea strategiilor locale pentru tineret, programelor și planurilor de 

acțiune ale autorităților publice locale; 

e) dezvoltă instrumente și platforme de comunicare și consultare cu tinerii, 

organizațiile de tineret, beneficiarii programelor și proiectelor de tineret în 

scopul creșterii gradului de participare a acestora la elaborarea, implementarea și 

evaluarea politicilor și programelor de tineret; 

f) monitorizează și evaluează programele și proiectele de tineret care i-au 

fost atribuite, în baza indicatorilor de performanță stabiliți în documentele de 

planificare strategică naționale; 

g) efectuează, la un interval de cel mult 2 ani, studii, cercetări și analize 

privind situația tinerilor din țară și a provocărilor cu care se confruntă aceștia;  

h) colectează și ține evidența datelor statistice din domeniu, identifică și 

formulează indicatori sectoriali pe programe și înaintează propuneri de 

actualizare continuă a acestora; 
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i) dezvoltă și implementează programe de educație nonformală pentru 

tineri și organizațiile de tineret și aplică mecanismele de recunoaștere a acesteia; 

j) susține financiar, în limita bugetului aprobat, structurile necomerciale de 

tineret și activitățile acestora prin intermediul unor concursuri, în bază de 

proiecte și programe de tineret; 

k) susține crearea și oferă suport metodologic pentru funcționarea 

consiliilor locale ale tinerilor (inclusiv raionale/municipale, rețele, regionale și 

naționale), precum și altor structuri de participare ale tinerilor; 

l) realizează acțiuni și măsuri de promovare a educației pentru cetățenie 

activă și dezvoltarea spiritului civic în rândul tinerilor;   

m) elaborează programe de stimulare, promovare și realizare a activităților 

de voluntariat în rândul tinerilor și organizațiilor de tineret; 

n) oferă consultanță și suport metodologic organizațiilor de tineret care 

realizează activități de voluntariat, coordonatorilor de voluntari și voluntarilor; 

o) se implică, în limita competențelor funcționale, la elaborarea și 

implementarea politicilor și programelor de tineret cu caracter intersectorial 

(abilitare economică, educație, angajare în câmpul muncii, sănătate, prevenirea și 

combaterea traficului de ființe umane, prevenirea și combaterea consumului de 

droguri, educarea tineretului și prevenirea delicvenței juvenile, incluziune 

socială, migrațiune, cultură și artă, sport etc.); 

p) elaborează norme metodologice (ghiduri de aplicare, manuale de 

proceduri, formulare de aplicare și de evaluare, regulamente etc.) privind 

accesarea programelor de tineret și oferă suport informațional și logistic privind 

modul de utilizare a acestora; 

q) promovează în cadrul programelor de educație nonformală și 

activităților de tineret dialogul intercultural, spiritul de toleranță, nediscriminarea 

și incluziunea socială; 

r) dezvoltă și susține programe privind realizarea stagiilor de practică 

gratuite și plătite pentru tineri, în sectorul public și cel privat; 

s) promovează și susține programele naționale și internaționale de 

mobilitate pentru voluntari, lucrători de tineret, specialiști în lucrul de tineret și 

angajați din cadrul autorităților publice locale responsabili de domeniul de 

tineret. 

3) în domeniul lucrului și lucrătorului de tineret: 

a) identifică anual necesitățile de instruire și stabilește competențele 

profesionale necesare realizării activității lucrătorilor de tineret, inclusiv a 

specialiștilor în lucrul de tineret și angajaților din cadrul autorităților publice și 

instituțiilor publice cu atribuții în domeniul de tineret; 

b) elaborează în comun cu specialiștii din domeniu curriculumul de 

formare și dezvoltare profesională a lucrătorilor de tineret precum și a planurilor 

anuale de instruire; 
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c) organizează procesul de instruire și de formare profesională a 

lucrătorilor de tineret inclusiv prin atragerea experților și serviciilor de 

consultanță din țară sau din afara țării; 

d) elaborează programe naționale privind modul de organizare și realizare 

a activităților de tineret și dezvoltă cadrul instituțional și metodologic al lucrului 

de tineret; 

4) în domeniul serviciilor de tineret 

a) dezoltă servicii de tineret și elaborează criterii de calitate pentru acestea; 

b) dezvoltă un sistem național de monitorizare și asigurare a calității 

serviciilor de tineret livrate de prestatori; 

c) elaborează și menține un registru al entităților prestatoare de servicii 

pentru tineret; 

d) înaintează propuneri de îmbunătățire a prestării serviciilor de tineret în 

baza evaluărilor curente, studiilor și cercetărilor în domeniu; 

e) propune, după caz, modificări și completări ale cadrului normativ din 

domeniul serviciilor de tineret precum și de ajustare a acestuia la standardele 

internaționale; 

f) dezvoltă cadrul metodologic și alte instrumente de suport privind modul 

de funcționare și dezvoltare instituțională a centrelor de tineret; 

g) susține activitatea centrelor de tineret din teritoriu prin oferirea de 

consultanță și asistență tehnică;    

h) acreditează structurile care prestează servicii de tineret la nivel național 

și local și eliberează acestora certificate de calitate. 

 

8. Pentru realizarea atribuțiilor ce îi revin, Agenția este în drept: 

1) să solicite și să primească de la autoritățile publice centrale și locale, de 

la persoanele juridice și fizice, în limitele și modul stabilit de lege, informații 

necesare exercitării atribuțiilor sale; 

2) să solicite autorităților administrației publice centrale și locale, 

instituțiilor și organizațiilor delegarea reprezentanților lor în grupuri de lucru, 

comisii, comitete, create în scopul elaborării, consultării și evaluării 

documentelor de politici și/sau examinării și soluționării problemelor ce țin de 

competența sa funcțională; 

3) să antreneze experți, specialiști și servicii de consultanță din țară și din 

străinătate  în vederea realizării funcțiilor și atribuțiilor ce decurg din legislație și 

din prezentul Regulament;  

4) să solicite rapoarte narative și financiare de la beneficiarii de granturi 

sau de alte mijloace financiare alocate din bugetul de stat în cadrul programelor 

de tineret derulate de către Agenție precum și orice altă informație care vizează 

participanții la concursurile tematice organizate de către entitate;   

5) să efectueze verificări și să instituie mecanisme de control asupra 

modului de realizare a programelor, proiectelor, activităților și acțiunilor 

finanțate sau realizate în parteneriat cu diferite structuri de tineret; 



9 

 

Y:\004\ANUL 2020\HOTARÎRI\16160\redactat_16160-ro.docx 

6) să emită, în limitele competenței, ordine, instrucțiuni, proceduri și 

norme metodologice și alte acte, în conformitate cu legislația; 

7) să reprezinte, în limitele competenței, interesele entității în raport cu 

administrația publică centrală și locală, alte persoane juridice, precum și în 

relațiile cu diferite structuri din țară și străinătate;  

8) să înainteze cereri în instanțe de judecată, precum și către alte organe de 

drept; 

9) să primească asistență tehnică și financiară de la organismele 

internaționale, donatorii externi și interni și să o folosească în scopul realizării 

sarcinilor sale; 

10) să posede și să administreze bunurile ce i s-au transmis, precum și cele 

acumulate drept urmare a activității desfășurate în conformitate cu sarcinile și 

funcțiile sale; 

11) să beneficieze de alte drepturi ce rezultă din prevederile legislației în vigoare 

 

III. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII AGENȚIEI 

 

9. Agenția este condusă de director, numit în funcție publică și eliberat sau 

destituit din funcția publică, în condițiile legii, de către ministrul educației, 

culturii și cercetării.  

 

10.  Directorul este asistat de un director adjunct, numit în funcție publică 

și eliberat sau destituit din funcția publică de către ministrul educației, culturii și 

cercetării, la propunerea directorului Agenției. 

 

11. Directorul și directorul adjunct al Agenției trebuie să fie cetățeni al 

Republicii Moldova, să aibă studii superioare preferabil în domeniul pedagogic, 

relații internaționale, sociologie, administrare publică, drept și să posede 

experiență de minimum 4 ani în domeniul tineretului. 

 

12. Directorul și directorul adjunct al Agenției sunt numiți în funcția 

publică dacă în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, nu au 

înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională 

pentru încălcarea obligației prevăzute la art.7 alin.(2) din Legea nr.325/2013 

privind evaluarea integrității instituționale. 

 

13. Directorul Agenției îndeplinește următoarele funcții:  

1) organizează și dirijează activitatea Agenției; 

2) poartă răspundere personală, în fața ministrului, pentru realizarea 

misiunii și îndeplinirea funcțiilor Agenției;  

3) organizează și implementează sistemul de management financiar și 

control și poartă răspundere managerială pentru administrarea bugetului Agenției 

și a patrimoniului public aflat în gestiune;  
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4) stabilește atribuțiile directorului adjunct și ale conducătorilor 

subdiviziunilor structurale ale Agenției; 

5) semnează actele referitoare la probleme din domeniile de competență 

ale Agenției;  

6) numește în funcții publice, modifică, suspendă și încetează raporturile 

de serviciu ale funcționarilor publici din Agenție, în condițiile Legii nr.158/2008 

cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public; 

7) angajează și eliberează din funcție personalul contractual în condițiile 

legislației muncii; 

8) conferă grade de calificare funcționarilor publici, acordă stimulări și 

aplică sancțiuni disciplinare personalului Agenției, în condițiile legii; 

9) aprobă sau modifică statul de personal și schema de încadrare ale 

Agenției în limitele fondului de retribuire a muncii și ale structurii și efectivului-

limită stabilite de Guvern; 

10) aprobă regulamentele și planurile anuale de activitate ale 

subdiviziunilor interne ale Agenției; 

11) emite ordine și dispoziții executorii pentru angajații Agenției și 

verifică executarea acestora; 

12) exercită alte funcții în conformitate cu prevederile actelor normative 

speciale ce reglementează relațiile în subdomeniile sau în sferele de activitate.  

 

14. Directorul, directorul adjunct, șefii subdiviziunilor structurale, în 

limitele împuternicirilor acordate, poartă răspundere pentru deciziile luate și 

pentru activitatea subdiviziunii.  

 

15. Dreptul la prima semnătură pe toate actele Agenției îl are directorul. În 

lipsa acestuia, dreptul la semnătură îi revine directorului adjunct. În conformitate 

cu legislația în vigoare, unele acte ale Agenției pot fi semnate de alte persoane cu 

funcții de răspundere, în temeiul ordinului directorului. 

 

16. Persoanele învestite cu dreptul de semnătură poartă răspundere 

personală pentru legalitatea, veridicitatea și corectitudinea documentului semnat. 

 

IV. FINANȚAREA ȘI PATRIMONIUL AGENȚIEI 

 

17. Agenția este asigurată cu încăperi de serviciu de către autoritatea 

administrativă centrală împuternicită, în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

18. Mijloacele financiare ale Agenției se formează din contul: 

1) mijloace financiare alocate anual din bugetul de stat; 

2) resursele proiectelor finanțate din surse externe; 

3) veniturile colectate; 

4) altor surse ce nu contravin legislației Republicii Moldova. 
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V. CONSILIUL CONSULTATIV  

 

19. Pentru asigurarea unei bune funcționări a Agenției, transparenței în 

activitatea sa, metodelor democratice de organizare și comunicare a acesteia, 

conducerea entității este asistată de către un Consiliul Consultativ fără 

personalitate juridică, ce activează în bază voluntară. 

 

20. Consiliul Consultativ este format din minim 14 membri, selectați din 

rândul organizațiilor necomerciale, societății civile, partenerilor de dezvoltare și 

autorităților publice, cu atribuții în domeniul de tineret, pe principiu de partitate. 

 

21. Statutul juridic, modalitatea și criteriile de selecție a membrilor, modul 

de organizare și funcționare a Consiliului Consultativ se stabilește prin 

Regulament, aprobat de către director.  
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STRUCTURA 

Agenției Naționale pentru Dezvoltarea  

Programelor și Activității de Tineret 
 

 

 

Conducerea (2) 

Direcția implementare politici și programe de tineret (5) 

Direcția servicii și lucru de tineret (5) 

Serviciul analiză, evaluare și monitorizare (2) 

Serviciul juridic și resurse umane (2) 

Serviciul economico-financiar (2) 
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ORGANIGRAMA 

Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret 
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Direcția servicii 
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tineret (5) 

Direcția 

implementare 

politici și 

programe de 

tineret (5) 



NoTA INFoRMATIVA
la proiectul dc [Iotlrire a Guvernului

cu privire la organizarea qi I'unc(ionarea Agenliei Na(ionale
pcnlru l)ezvoltarea programelor qi Activititii dc Tinerct

Crearea Agenjiei Nationale pentru Dezvoltarea Programelor qi ActiVItd(ii de Tineret este prevdzutA la
aft. I 0 $i art.20 al Legii nr.2 I 5 din 29.07 .2016 cu privire la tineret De asemenca, ir.rstituirea acestei
structuri a fost preconizatd in documentele de planificare strategicd precum gi in alte acte normative
dupd cum urmeazS: strategia Nalionald de Dezvoltare a Sectorurui de Tineret 2020 qi planur de actiuni
privind imple mentarea acesteia, aprobati pri, Llotdrirea Gu'ernului nr. 1006 din 10.12.2014 altexa(
nr.2, acliunea nr.60,); Flotdrirea Guvernului nr. 636 din 11.12.2019 cu privire la aprobarea Planului de
acliuni al Guvernului pentru anii 2020-2023 (Cap.VII. Educafie, Cercetare, Culturf,, 'Iineret gi Sport,
onrectt\ ul nr'. /. j /. ilclttrneJ tl.r.7.37.21

finem sd precizdm faptul. ca Ministerul Educaliei, Cuhurii 9i Cercetdrii la componenta de tineret nu
dispune de nici de o structurf, (instirulie) subordor.ratd care ar fi responsabild de implementare
politicilor de tineret. Ministerul are misiunea de a elabora politici in domeniul tineretului. a determina
oricntarile strategice qi de a dezvolta sistemul insritulional in sector. Misiunea Agenliei va consta in
asigurarea implementdrii politicilor qi prograrnelor de tineret elaborate de minister, va contribui la
formarea 9i perf'ec{ionarea resurselor umane din domeniu, va clezvolta lucrul de tineret precum $i va
crea un sistem nalional de evaluarc a serviciilot/pr.ogramelor pentru tineret.

Instituirea Agen{iei are loc in contextul adoptdrii mai nrultor aote normative care vizeaz6. dezvoltarea
don.reniului de tineret si se inscrie in cadrul misurilor qi ac{iunilor de consolidare a sectoruiui de
tineret qi a clementelor cheie prin care acesta estc dellnit (lucrul de tinerel, centre de tineret, servicii de
tineret, organizalii de tinerct. consilii de tinerct etc.). De asemenea, trebuie s[ men{ionAm laptul, cA
crearca unci asemenea entitati juridice in cadrlrl sectorului de tineret va asigura o aplicare echilibratd a
cadrului de politici in profil teritolial. o conlucrare mai eficientd cu autoritdlile publice locale,
instituliile de lucru cu tinerii, organizaliile de tinerel, grupurile de iniliativd qi tinerii de la nivel local.
De altfel. in cadrul consrrltErilor publice, forumurilor, intrunirilor, meselor rotunde etc. tematice toti
factorii interesati din domeniu au solicitat crearea unei structuri menite sd coordoneze dezvoltarea
lucrului de tineret qi care totodatd si of'ere suporl qi cor.rsultanj[ metodologicl tuturor actorilor din
sector.

lolodati, mcnliondm faptul ci crearea Agenliei esle in concordanla cu practica elrropeana in ceea ce
priveEte delcgarea atribuliilor de c[tre autoritatea publici centrald responsabilI de elaborarea
politicilor in domeniul de tineret cdtre o o institu

I finDe nlu lre it ud :l 1t tr cs IIT r0p a e bIp ro rT aep ro eI Ic u up
Proiectul Hotirdrii Guve
Dezvoltarea Programelor
Cercetirii.

rnului cu privir.e la organi

;i Activirifii de Tineret a
!ionarea Agenfiei Nafionale pentru
de Ministerul Educaliei. Culrurii si

zarea qi func
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ilti ti
oC dn e Cc u2l m u s cl b1l ro areap d e c1l nt orm t,l I fi an at uc rmI ar et

1ie cle iruplcrnentarc specializatd in domeniul de

autorului acltz,,

proicctului)
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tincret (Agen1ie, Autoritatc, Departament. Centru etc.).

-1. I'rincipalele pro'cderi :rlc proicctului rii et idcn{icrc:r clemcntelor noi
In primul rind Agen{ia va trebui sd preia o seric de responsabilitili de la ministerul de resort legate de
implementarea;i coordonarea politicilor de tinelct. sd identifice dilerite programe nafionale cit $i alte
entitati publice care au competenle directe sau indirecte in domeniul de tineret. La lel, Agen{iei ii va li
atribuit un rol important pe partea de dezvoltare metodologicd a programelor, identificarea
indicatorilor de performan![, colectarea datelor din domeniu, consultarea documentelor de politici,
relalionarea cu diferite structuri din donreniu etc.. TotodatA, va fi necesar sI asigure cooperarea, sd

ofere suport metodologic qi consultanla centrelor de tineret, lucrdtorilor de tineret, organizaliilor de

tineret, consiliilor de tineret, retelelor si coalitiilor din domeniu. structurilor de voluntariat qi grr.rpurilor

de iniliativd ale tinerilor.

In ceea ce priveqte implementarea programelor, proiectelor, mdsurilor gi acliunilor din documentele de

politici, AgenJia va dezvolta noi iniliative precum qi cadrul metodologic de realizare a acestora.

Totodati. va prelua coordonarea implcmentlrii programelor existente in sectorul de tineret dupS

cur.rt urmeazir: Programul anual de granturi pentru organiza(iile de tineret; Programul de Dezvoltare a

Centrelor dc Tineret; Progranrul de asisten(i pentru consolidarea $i dezvoltarca institulionalir a

Consiliilor Raionale/municipale ale 'l'inerilor; Prgrarnul Capitala Tineretului; Programele de

Voluntariat pentru tineri etc..

La t'el, instituliei ii va fi atribuit un rol foarle important privind dezvoltarea institujionali qi de

infrastructurd in domeniu, un accent aparte fiind pus pe conlucrarea cu centrele de tineret, precum gi

monitorizarea qi evaluarea serviciilor de tineret. Spre exemplu, pe parcursul ultimilor l7 ani centrele

de tineret s-au dezvoltat gi reprezintd la ola actuali un serviciu sau un complex de servicii comttnitarc

adresate tuturor categoriilor de tineri, avind misiunea de a le asigura informarea, orientarea,

consilierea, educalia gi petrecerea tinpului liber, contribuind la pregltirea integrlrii sociale gi

profesionale. La balan{a autoritdlilor publice locale sunt pcste 23 de centre raionale de tineret. iar prin

lansarea de cdtre ministerul de resort in anul 201 7 a Programului de Dezvoltare a Centrelor de Tineret

pentru anii 2017 -2022 se preconizeazd susfincrea creirii a cca 56 de centre regionale $i locale.

Respectiv. aceastA noui stnlctural va trebui sir ol-ere suport pentru dezvoltarcr institufionalit a

ccnlrclor dc tincret. si elaboreze mecanismc cle nronitorizare, evaluare $i raportare in relalia cu

accstea, sA of'ere suporl infbrmafional pentru dezvoltarea programelor acestora, a resurselor umane $i

serviciilor de tineret prestale. O sarcinl apartc de care va fi responsabild Agenlia va fi legatl de

crearea unui mecanism nafional de monitorizare gi asigurare a calitifii scrviciilor de tineret
prestate de centrele de tineret gi instituliitc de lucru cu tinerii. i,., acest sens, va dezvolta criteriile de

calilate pentru prestarea serviciilor de tineret, va intocmi registrul prestatorilor de sclvicii de tineret, va

dezvolta cadrul metodologic gi alte instrumente de suport privind modul de funclionare Ei dezvoltare

institulionalI a centrelor de tineret etc..

in vederea asigurdrii dczvoltlrii qi formlrii continue a rcsurselor umane din domeniu va determina

anual necesitdlile de instruile gi competen{ele prot'esionale necesare realizdrii activit,ltii lucrdtorilor de

tincret. \,a elabora programele de fomrarc prof'esionald. dezvolta cadrul institulional 9i metodologic al
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Iucrului de tineret etc..

Pentn: a asigura elaborarea unui cadru de politici eficicnt in domeniu o sarcini prioritard pentru
Agenlie va fi elaborarea diferitor studii tematice, ccrcetiri qi analize privind situatia tinerilor din
{ard qi a provocdrilor cu care se confrunti acegtia in vederea inaitarii propunerilor, recomanddrilor Eimdsurilor de intervenlie din partea statului. in aceasta ordine de idei, pentru a avea politici eficace un
al1 angajament al instituliei va fi dezvoltarea metodelor Ei documentelor strategice prin prisma
managementului bazat pe rezultate, avind ca misiune colectarea datelor statistica din domeniu si
identificarea indicatorilor sectoriali petru fiecare program de tineret in parte.

Agen{ia va fi prima institulie responsabild de in.rplen.rentarea politicilor de tineret creata Ia nivel
nalional, carc va dezvoltata qi consolida sistemul instinrlional qi de politici in domeniul tineretului.
Astf'el' va fi dezvoltat cadnrl institulional de cooperare cu structurile clin domeniu (centre de tineret,
consilii de tineret, organizalii de tineret). caclrul metodologic qi va fi oferitd asistenta in ceea ce
privegte organizarea lucrului de tit.reret.

{. l-undamentarea cconomico-linanciarir
In confonnit
realizarea de

de suport gi

ate cu complexitatea func{iilor Ei atr.ibu{iilor
plind a acestora, in cadrul instituliei vor fi c

personalul de conducere. Respectiv. se va

care vor ll stabilite Agcnliei. pentnr a asigura
rcate 3 subdiviziuni de profil, 2 subdiviziuni
stabili electivul-limitl al Agenliei Nalionale

pentru Dezvoltarea Programelor $i Activit5lii de 'I-ineret in numdr de 18 (optsprezece) unitdli, care va
1l salarizat conform prevederilor Legli nr.27012018 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul
bugetar. Alribuliile direcliei de profil din cadrul nrinisterului urmeazf, a fi reviznite, fiindu-i atribuitd
exclusiv parlea de perf'eclionare a cadrului nonnativ din donteniu.

Fondr.rl anual de cheltuieli de salarizare pcntru l8 unitali de personal al ANDpAT constituie 2543, 0
mii lei. dintre care:

- 1991,5 mii lei fondul anual de salariu. inclusiv l0% planificate pentru acordarea sporului de
perlormanti;

- 548.5 rnii lei contributia angajaror.ului de 27.5oh.
Asigurarea cheltuielilor de pcrsonal se propune a 1i acoperitir din contul cheltr.rielilor cle persor.ral ale
institu{iilor din subordine;i anume ale Centrului Republican pentru Copii gi Tineret ARTICO, care
asigurd realizarea activitdlii salc prin ocuparea in mediu a 170 tle unitali de personal din totalul de
240,44 unitali. Astfel, fondul total de cheltuieli de personal al ANDPAT va fi asigurat din contul
micqoririi fondului de salariu al Ccntrului Republican pentru copii qi rinerct ARTICo cu
25,13,0 mii lei, ceea ce reprezinti 35,;l unitl{i de personal. in acelaqi context, ANDPAT urmeazd a
fi asiguratii cr: inciiperi de serviciu si dotati de clitrc autoritatea administrativd ccntr.ald irnputerniciti.
itt conlbrntitrte cu legislrtir in vigo:rr.e.

Pentru implementarea fiecdrui program de tineret (Programul de Granluri, Programul privind
clezvoltareo Centelor de 'I'ineret, Progrunul privind clezvoltarea Consiliilor Locale de Tineret,
Ccrpitala Tinerelului) pe care Agenlia le va prelua de la n.rinister i se va aloca,/transfera qi sursa
tlnanciarl albrenti programului. Penru anul 2020 au tbst alocate in leagea bugetglui de stat, ssrsc
flnanciare pentru intreg conrplexul dc prog,a,re al Nli,isterului in sumd cle aprx. 16 mlp. lei.



Deasemenea, in con fonnitate cu atribuliilc Agenriei, urmeazd a fi elaborate qi dezvol tate programe noidependenld de necesitAfile secto rului de tineret sidocum
tn

entele de planificare strategicd. intregulcomplex de programe urmeazd a fi linanlal din sur.se de la bugetul de stat, precum ;i din alte surse definan(are ce nu contravin legislaliei ln vlgoare

Directorul ANDPAT va fi asistat in activitate de un consiliu consultativ ce activeazdin baza unuiregulament aprobat de director. Membrii consiliului cons,rtativ nu vor fi remunerali.

In conformitate cu funcliile de bazl Ei atribuliile stabilite. precunt qi in scopul respectirii proportiei de30% unitdli de personal cu funclii de conducere di rr ccdlul autoritatii. in conlor.rnirere cu prcveder.ileHotdrdrii Guvernului nr. l00l/201 1 Agentia va avea urmAtoarea structurd qi unitdli de personal:
Director (l u.p. -funclie pubticii de conducere)
Drrector adjunct (I u.p. -./unclie publicd de conclucere)
Dircclia politici qi programe de tineret (5 u.p.- I Jitncyie publicd de conducere, 4 de execulie)Dileclia servicii qi Iucru de tineret (5 u.p. - t funclie publicd de conducere, 4 de execu !ie)Serviciul analizd, evaluare Ei monitorizare (2 u,p. - 2./ittclii publice de exeurlie)
Serviciul juridic qi resurse unane (2 u.p. _ 2 funclii publice de execulie)
Serviciul econom ico-firianciar (2 u.p. - I /unc! ie publicci de conducere, 1 de execuyie)Din numirul total tle 1g unitAli de personal. sc pr.opune insti tuirea a 5 funclii publice de conducere si13 tunc ublice de execLl le.ll

5. Modul de Incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
La aceastA etapd pentru asigurarea in.rplenientirii prevcdE lor proiectului va fi necesard completarea
actului nornrativ privind organizarea ;i lunc{ionarea autoritir}ii publice centrale dc specialitatc HG
m.691/2017 si modifictrea I IG nr. I 001/20 I 1

6. Avizare a qi consultare:r p u blic:i a pr.oicctului

Nu exist[ anumite recomandili de corelale a proiectului de act normativ cu reglementdrile legisla{iei
comunitare din domeniul de tineret.

In confirmit
anur.r{ul de

\\1\'W.partici

ate cu afi
iniliere s

p.gov.md

. 160, alin. 1) din iJG 6tot20t8
i cel de consultarc a proiectul
si pe pagina ueb a nrinisterului.

pentru aprobare

ui de act nonn
a Regulamentului Guvernului
ativ fost plasat pe platfbr.ma

In conformitate cu prevederile pct.l 1 subpct. Zr; lit. a; qi b; a; n Metodologia de analizd a impactului in
procesul de lundamentare a proiectelor de acte normati ve aprobat prin HG nr.23l2019, a fost
rcspectali procedura de consultare prealabili cu N4inisterr-rl Finanlelor si Cancelaria de Stat
L.r conlonritate cu afi.32 si 34 din Legea nr. I00/2017, proicctul urmeaz5 a fi supr-rs procedurii de
avizare, consultare publicd sl e\pertlzare

Llt
Igor SAROV

Ministru

Ex. Marcel MadI
Icl 022-820-850

Enrail. Marcel.mariIl@necc.gov.md
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