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RAPORT 

privind implementarea Programului de activitate al Guvernului Republicii 

Moldova pentru anii 2015-2018, pentru 100 de zile, la capitolul  

XII. ,,Tineret și Sport” 

 

 În scopul realizării Programului de activitate al Guvernului Republicii 

Moldova pentru anii 2015-2018 la capitolul „Tineret și sport”, pe parcursul a 100 

de zile (în perioada lunilor februarie-mai) ale anului 2015, Ministerul Tineretului și 

Sportului a realizat următoarele acţiuni. 

 

1. Promovarea și stimularea participării tinerilor în cadrul diferitor 

programe de mobilitate: 

În perioada 9-11 februarie 2015, în orașul Riga (Letonia), s-a desfășurat 

Forumul de Tineret al Parteneriatului Estic, la care au participat 9 reprezentanţi ai 

organizaţiilor societăţii civile din Republica Moldova. Participanții la Forum au 

avut drept scop generarea de noi soluții pentru problema șomajului în rîndul 

tinerilor și analiza oportunităților de a se adapta mobilității existente și programelor 

de cooperare internațională, în vederea stimulării capacității de integrare 

profesională a tinerilor. 

2. Dezvoltarea şi consolidarea reţelei consiliilor locale de tineret, astfel 

încît să fie extinsă aria de acoperire teritorială a acestora: 

În perioada 8-9 mai curent, a fost organizată Conferința Națională  cu 

genericul „Consolidarea Consiliilor raionale/municipale ale tinerilor”. În cadrul 

Conferinței au fost reuniți tinerii consilieri, membrii Consiliilor 

raionale/municipale ale tinerilor din țară și implicați în ateliere de lucru. Drept 

obiectiv al Conferinței a fost crearea unei platforme, de comunicare între Consiliile 

raionale/municipale ale tinerilor din Republica Moldova, cu scopul de a dezbate 

problemele de activitate ale acestora, să fie realizat schimb de bune practici, 

precum și să fie examinate posibilităţile de  cooperare în cadrul unei reţele 

naţionale; 

3. Crearea sistemelor de orientare, consiliere şi calificare în domeniul 

muncii şi al viitoarelor oportunităţi de muncă. Promovarea accesului la piaţa 

muncii şi asigurarea calităţii locurilor de muncă: 

Ministerul Tineretului și Sportului, în parteneriat cu Ministerul Muncii, 

Protecției Sociale și Familiei, Ministerului Educației, Agenția Națională pentru 

ocuparea Forței de Muncă, a inițiat procesul de organizare a Tîrgului locurilor de 

muncă pentru tineri în cadrul Forului meseriilor/profesiilor. Evenimentul se va 

desfășura la data de 28 mai curent. În cadrul Forului tinerii vor avea posibilitatea să 

facă cunoștință cu ofertele instituțiilor de învățămînt/angajatorilor în domeniile 



prestării de servicii, construcții, industria alimentară, transport, telecomunicații, 

agricultură, administrație publică.  

De asemenea, vor fi prezentate oportunități de lansare a unei afaceri de către 

tineri. 

4. Promovarea acţiunilor de voluntariat, sensibilizarea populaţiei referitor 

la valoarea voluntariatului şi recunoaşterea socială a muncii prestate de către 

voluntari: 

- În perioada  27 aprilie – 7 mai 2015 s-a desfășurat Caravana Națională a 

Voluntariatului în 9 raioane: or. Sîngerei, or. Edineţ, or. Ungheni, or. Cimişlia, or. 

Anenii Noi, or. Leova, or. Ştefan Vodă, or. Cahul, s. Coşniţa. Caravana a fost 

urmată de Săptămîna Națională a Voluntariatului 2015 “Hai în gaşca 

voluntarilor!”, ediția a IX-a, desfășurată în perioada 11 – 17 mai 2015. Calendarul 

de activități al Săptămînii Naționale a Voluntariatului a inclus circa 130 de 

activități, desfășurate în 9 raioane (Cimişlia, Ştefan Vodă, Anenii Noi, Dubăsari, 

Sângerei, Edineţ, Ungheni, Leova şi Cahul) – celor 8 raioane (Ialoveni, Soroca, 

Rezina, Străşeni, Orhei, Criuleni, Căuşeni şi Şoldăneşti) şi 2 municipii (Bălţi şi 

Chişinău); 

Totodată, în această perioadă, a fost lansat procesul de acordare a statutului 

de instituție gazdă a activității de voluntariat cu dreptul emiterii instrumentelor de 

recunoaștere a voluntariatului. Astfel, Comisia de Certificare a instituției gazdă a 

activității de voluntariat a oferit statut de instituție gazdă primelor 4 instituții. 

5. Creşterea numărului de beneficiari ai programelor de internship”: 

În cadrul Forului meseriilor/profesiilor și a Tîrgului locurilor de muncă 

pentru tineri, care se va desfășura la data de 28 mai 2015, vor fi prezentate tinerilor 

oferte de stagii în țară și peste hotare de către mai mulți angajatori.  

 6. Perfecționarea cadrului juridic în domeniul tineretului și sportului: 

Au fost definitivate 2 proiecte de acte normative, care urmează a fi 

prezentate spre aprobate în modul stabilit: 

         - Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea și completarea 

unor hotărîri ale Guvernului” (Hotărîrea Guvernului nr.985 din 30.07.2007 „Cu 

privire la crearea Centrului Sportiv de pregătire a loturilor naționale”; 

- proiectul hotărîrii Guvernului ,,Cu privire la completarea și modificarea 

Hotărîrii Guvernului nr.381 din 13.04.2006 „Cu privire la condițiile de salarizare 

din unitățile bugetare”; 

De asemenea, au fost elaborat proiectul Decretului Președintelui Republicii 

Moldova „Privind aprobarea semnării Convenției Consiliului Europei privind 

manipularea în competițiile sportive”. 

7. Consolidarea cooperării bilaterale cu statele ce deţin practici şi 

experienţe pozitive în domeniul tineretului şi sportului la nivel regional: 



- Au fost definitivate procedurile interne de iniţiere a negocierilor şi 

aprobarea semnării Acordului de cooperare în domeniul politicilor de tineret între 

Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova şi Ministerul Muncii şi 

Securităţii Sociale al Republicii Lituania, care urmează a fi înaintat Guvernului, 

spre examinare; 

- După recepţionarea proiectului Acordului între Ministerul Tineretului şi 

Sportului al Republicii Moldova şi Ministerul Sportului şi Tineretului al Republicii 

Armenia privind cooperarea în domeniul politicilor de tineret şi sport, Ministerul 

Tineretului și Sportului va iniţia procedurile interne de iniţiere a negocierilor şi 

aprobarea semnării acestui Acord. 

8. Consolidarea parteneriatelor cu structurile de tineret şi sport ale 

organizaţiilor internaţionale şi sporirea rolului Republicii Moldova în 

dezvoltarea politicilor de tineret şi sport la nivel european, regional şi mondial: 

- Ministerul Tineretului şi Sportului a devenit instituţia naţională de 

coordonare şi implementare a proiectului lansat de Organizaţia de Cooperare şi 

Dezvoltare Economică – „Youth inclusion”. Acest proiect are drept obiectiv 

generic creşterea incluziunii prin acordarea suportului necesar ţărilor partenere 

pentru a răspunde adecvat la aspiraţiile tinerilor şi pentru a facilita implicarea 

tinerilor în procesul de dezvoltarea internă a acestora.   

Printre obiectivele specifice ale acestui proiect se regăsesc: dezvoltarea unei 

metodologii adecvate pentru evaluarea factorilor care afectează incluziunea 

tinerilor şi acordarea asistenţei necesare în elaborarea politicilor de tineret bazate 

pe date concrete, elaborarea unor studii la nivel naţional a politicilor de țară privind 

incluziunea tinerilor şi abilitarea actorilor naționali pentru implicarea acestora în 

mod eficient în dialogul intersectorial şi de evaluare a politicilor de tineret, 

dezvoltare a unui set de recomandări privind orientări profesionale și de incluziune 

a tinerilor;  

- În perioada 3 - 7 mai 2015, cu o vizită de informare în Republica  Moldova 

s-a aflat delegaţia Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 

(OCDE), care a avut întrevederi bilaterale cu reprezentanţii instituţiilor publice, 

organizaţiilor internaţionale şi ONG-urilor responsabile de domeniul incluziunii şi 

coeziunii sociale a tinerilor. Şedinţa dintre reprezentanții Ministerului Tineretului 

și Sportului și reprezentanții OCDE s-a desfăşurat în contextul implementării în 

Republica Moldova a Proiectului Incluziunea Tinerilor, finanţat de către Uniunea 

Europeană şi OCDE, proiect care îşi propune drept obiectiv generic creşterea 

incluziunii tinerilor prin acordarea suportului necesar ţărilor partenere pentru a  

răspunde adecvat la aspiraţiile tinerilor şi pentru a facilita implicarea acestora în 

procesul de dezvoltare personală; 



- Au fost definitivate procedurile interne privind aprobarea semnării de către 

Republica Moldova a Convenţiei Consiliului Europei privind manipularea în 

competiţiile sportive. Pachetul de acte a fost remis Ministerului Afacerilor Externe 

și Integrării Europene, care după examinarea acestuia va fi înaintat Preşedintelui 

Republicii Moldova spre aprobare; 

- În perioada 9 - 11 februarie 2015 reprezentantul Ministerului Tineretului și 

Sportului  a participat la cel de-al doilea Forum al Parteneriatului Estic in domeniul 

tineretului, care s-a desfăşurat la Riga, Republica Letonia; 

- Reprezentantul Ministerului Tineretului şi Sportului pe lîngă structurile 

specializate ale Consiliului Europei a participat la data de 13 aprilie 2015 la 

Reuniunea Acordului parţial  privind Cardul European de Tineret, de asemenea, la 

data de 13 aprilie 2015, la Reuniunea Consiliului Coordonator al Acordului parţial 

privind mobilitatea tinerilor (CDEJ) și în perioada 14-15 aprilie 2015, la 

Reuniunea Joint Council on Youth (CMJ); 

- Au fost lansate procedurile interne de iniţiere a negocierilor şi aprobarea 

semnării proiectului Memorandumului de cooperare în domeniul tineretului între 

Ministerele Statelor Parteneriatului Estic al Uniunii Europene responsabile pentru 

tineret şi Ministerele Statelor Grupului de la Vişegrad responsabile pentru tineret, 

care după aprobare urmează a fi semnat în cadrul reuniunii Miniştrilor Statelor 

Parteneriatului Estic responsabili de tineret şi Miniştrii Statelor Grupului de la 

Vişegrad responsabili pentru tineret, care va avea loc la 22 iunie 2015, la 

Bratislava, Republica Slovacia; 

- A fost definitivat proiectul Memorandumului de Înţelegere în domeniul 

modernizării bibliotecilor publice şi de dezvoltare a serviciilor pentru tineri între 

Ministerul Tineretului şi Sportului şi Programul Novateca - Asociaţia Obştească, 

Reprezentanţa din Republica Moldova a Consiliul pentru Cercetări şi Schimburi 

Internaţionale IREX (IREX/Moldova), care va fi semnat în cel mai scurt timp; 

- În scopul implementării prevederilor Acordului de parteneriat dintre 

Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova și Proiectul „Eastern 

Partnership Youth Regional Unit” (EPYRU), la data de  3 februarie 2015, la 

Chișinău, a avut loc ședința de lucru a reprezentanților Ministerului Tineretului și 

Sportului și a Coordonatorul proiectului „Unitatea Regională de Tineret a 

Parteneriatului Estic”. Ședința s-a axat pe stabilirea planului de activităţi pentru 

anul 2015, care se va desfăşura în cele 6 state membre ale Parteneriatului Estic şi 

activităţile care vor fi desfăşurate de către Ministerul Tineretului și Sportului.  

De asemenea, în perioada 23-24 februarie 2015, în or. Kiev (Ucraina), 

reprezentanții autorităților administrației publice centrale și locale din Republica 

Moldova au participat la Seminarul de instruire “Youth on-line”, care a avut drept 



scop informarea cu privire la noile tehnici de e-tehnologie și inițiative în domeniul 

politicilor de tineret și educaționale. 

9. Acţiuni de tineret: 

- La data de 26 martie 2015, Ministerul Tineretului și Sportului a lansat 

Programul de Granturi pentru anul 2015 cu tematica ,,Tineri activi, servicii de 

calitate, organizații de tineret durabile”, dedicat susţinerii şi dezvoltării sectorului 

neguvernamental de tineret din Republica Moldova. În cadrul Programului de 

Granturi pentru anul 2015 vor fi susţinute proiectele care vor contribui la 

implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 şi a 

Planului de acţiuni privind implementarea acesteia, aprobată prin Hotărîrea 

Guvernului nr.1006 din 10.12.2014.  

În cadrul ședinței Comisiei de examinare și selectare a proiectelor/dosarelor 

depuse în cadrul Programului de Granturi pentru anul 2015, au fost evaluate 58 de 

proiecte, dintre care 28 de proiecte au fost propuse spre finanțare.  

- La data de 27 martie 2015 a fost organizată și desfășurată prima ședință a 

Comisiei de certificare a instituțiilor gazdă a activității de voluntariat, în cadrul 

căreia  s-a decis asupra elaborării proiectului Regulamentului-cadru de organizare 

și funcționare a activității de voluntariat din cadrul instituției gazdă și a modelului 

Programului de implicare a voluntarului de instituția gazdă. În cadrul ședinței a 

fost acordat statutul de instituție gazdă a activității de voluntariat la 4 organizații: 

Asociației Obștești „Bethania”, Asociației Obștești „Astra-Anenii Noi”, Asociației 

Obștești „Pro Valoare” și Ministerului Tineretului și Sportului. 

10. Susținerea sportivilor de performanță cu rezultate la nivel național și 

internațional: 

- A fost elaborat proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea 

cuantumului premiilor pentru performanțele obținute la ediția I a Jocurilor 

Europene din anul 2015, or.Baku, Republica Azerbaidjan”. Poiectul hotărîrii 

nominalizate urmează a fi consultat, prezentat spre avizare și aprobat în modul 

stabilit; 

- Au fost semnate 80 de contracte cu cei mai buni sportivi ai țării, care 

beneficiază de susținere din partea Ministerului Tineretului și Sportului, în 

conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.639 din 28.07.2014 „Pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de stabilire și de plată a burselor lunare 

sportivilor de performanță”, cuantumul bursei variind între 2, 0 mii de lei și 15, 0 

mii lei  (în total au fost alocați 370, 0  mii lei lunar); 

- A fost recalculată indemnizația viageră stabilită sportivilor de performanță,  

începînd cu 01 ianuarie 2015, în total beneficiind de indemnizația respectivă 29 de 

sportivi, cu o creștere a sumei indemnizației, ponderea fiind de 13 %.  



- Ministerul Tineretului şi Sportului a asigurat loturile naționale cu 

echipament sportiv, prin procurarea și acordarea a 100 de costume sportive. 

11. Acțiuni sportive:  

În perioada respectivă au fost desfășurate următoarele acțiuni sportive: 

- În perioada februarie-mai 2015, s-au organizat și desfășurat Jocurile 

Sportive ale Juniorilor, ediția a VI-a la 13 ramuri de sport, cu participarea a 28 245 

de sportivi; 

- La 21 februarie 2015, în mun. Bălți a fost organizat și desfășurat Turneul 

de mini-fotbal „Cupa Eroilor”, consacrat Eroilor căzuți în războiul pentru apărarea 

integrității teritoriale și Independenței Republicii Moldova, la care au participat 

130 de persoane; 

- În perioada 24.02-01.03.2015, s-a organizat și desfășurat Festivalul 

Național al Sportului Școlar, la care au participat 200 de copii; 

- La data de 16.04.2014, s-a organizat și desfășurat Turneul republican de 

mini-fotbal U-10 „Cupa memoriei – 1986, în memoria victimelor catastrofei de la 

C. A. E. Cernobîl”, la care au participat 8 echipe cu un număr total de 102 

persoane; 

- În perioada 24.04-29.04.2015, s-a organizat și desfășurat Festivalul 

Internațional pentru persoanele cu nevoi speciale „Taur de Aur”, ediția a III-a, la 

care au participat 100 de sportivi; 

- S-au monitorizat acţiunile sportive consacrate „Zilei Sportivului”, care s-au  

desfășurat la 16-17 mai curent în cadrul şcolilor sportive din subordinea 

Ministerului. 

 

 


