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Pentru modificarea anexelor nr.1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului  

nr. 1213/2010 privind aprobarea unor măsuri de susținere  

a activităților pentru tineret 

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

 

În temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. b) 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. Anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1213/2010 privind 

aprobarea unor măsuri de susținere a activităților pentru tineret (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2011, nr. 18-21a, art. 60) se modifică după cum urmează: 

 

1) în anexa nr. 1: 

a) punctele 2 și 7 vor avea următorul cuprins: 

 „2. În sensul prezentului Regulament se utilizează noțiunile definite în 

Legea nr.215/2016 cu privire la tineret.” 

,,7. Programele şi/sau proiectele pentru tineret înaintate pentru concurs vor 

contribui la realizarea prevederilor Legii nr. 215/2016 cu privire la tineret, precum 

și a priorităților stabilite în documentele de politici pe domeniu.”; 

b) la punctul 9, textul ,,mulți de 11 persoane” se substituie cu textul ,,puțin 

de 5 persoane”; 

c) se completează cu punctul 101 cu următorul cuprins: 

,,101. Contribuția solicitantului, care este egală sau mai mare de 20%, poate 

fi atît de natură financiară, cît și de natură nonfinanciară (resurse umane, resurse 

materiale etc.); 

d) se completează cu punctul 151 și 152 cu următorul cuprins: 

,,151. Justificarea contribuției de natură nonfinanciară a solicitantului poate 

fi efectuată prin prezentarea următoarelor documente:  

a) contractul de voluntariat și/sau actul confirmativ privind numărul orelor 

de voluntariat realizate; 
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b) declarația cu privire la utilizarea aparatajului/utilajului/spațiului, în 

scopul derulării programului/proiectului; 

c) alte documente justificative, după caz.”; 

152. Contribuția de natură nonfinanciară a solicitantului, confirmată prin 

documente justificative, va fi calculată în conformitate cu normele-limită de 

cheltuieli stabilite în prezentul Regulament sau la tarifele cele mai avantajoase de 

pe piață.”; 

d)  se completează cu punctul 181 cu următorul cuprins: 

„181. În scopul ridicării premiilor, beneficiarii prezintă în mod obligatoriu 

actele solicitate de către autoritatea administrației publice organizatoare a 

concursului, pînă la sfîrșitul anului bugetar în curs. Depășirea termenului indicat 

atrage după sine anularea acordării premiului.”; 

 

2) în anexa nr. 2: 

a) tabelele 1 și 2 vor avea următorul cuprins: 

 

,,Tabelul 1 

Grupa Nivelul desfășurării Autoritatea 

I Internațional Autoritățile administrației publice centrale 

II Național Autoritățile administrației publice centrale  

și locale 

III Local/regional Autoritățile administrației publice locale 

 

  Tabelul 2 

Categoria cheltuielilor Unitatea  

de măsură 

Normele-limită de cheltuieli (lei) 

Grupa 

I II III 

Cheltuieli pentru 

alimentare 

Participant/zi 500 350 250 

Cheltuieli pentru cazare Participant/zi 800 550 350; 

 

b) la punctul 4 litera a), textul ,,pînă la 2 stele inclusiv” se substituie cu 

textul „la tarifele cele mai avantajoase”. 

 

c) la punctul 5, după cuvintele ,,organizează și” se introduce textul ,,/sau”; 

d) la punctul 8, cuvintele ,,Transportarea participanților” se substituie cu 

cuvintele ,,Transportarea participantului/participanților”; 

e) se completează cu punctul 81 cu următorul cuprins: 

,,81. În scopul desfășurării activităților pentru tineret, plata pentru arenda 

sălii dotate cu aparataj și utilaj (calculator, proiector multimedia, ecran pentru 

proiecție, tablă flipchart etc.) se face în conformitate cu normele-limită de 

cheltuieli, conform tabelului 3. 
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Tabelul 3 
Capacitatea sălii (persoane) Unitatea de măsură Normele-limită de cheltuieli 

(lei) 

≤50 Sală/zi 2000 
51 ≤ 100 Sală/zi 4000 
101 ≤ 200 Sală/zi 8000 
201≤ 500 Sală/zi 18000 
501 ≤ 1000 Sală/zi 36000 
1000≤ Sală/zi 36000≤; 

 

f) la punctul 15, textul „Hotărîrii Guvernului nr. 550 din 13 iunie 1997 

„Privind cheltuirea mijloacelor pentru primirea și deservirea delegațiilor oficiale 

străine și a anumitor persoane” se substituie cu textul „Hotărîrii Guvernului 

nr. 101/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a 

mijloacelor financiare pentru deservirea delegațiilor și persoanelor oficiale 

străine”. 

 

 

Prim-ministru     MAIA SANDU 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul educației,  

culturii și cercetării     Liliana Nicolaescu-Onofrei 

 

 

Ministrul finanţelor     Natalia Gavrilița 
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