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Anexa 

la demersul nr. 07-09/1286 din  12.03. 2019 

 

Raport privind implementarea Strategiei de cheltuieli in anul 2018 

Tineret și Sport   

Acțiuni CBTM din anul precedent (AB-1) Cheltuieli CBTM din anul precedent (AB-1) 

1 2 3 4 5 

Planificat Realizat Planificat Realizat Devieri (explicații) 

A. Măsurile de politici – în curs de desfășurare care au acoperire financiară în linia de bază TOTAL 

Subprogramul I.Elaborare a politicilor în domeniul tineretului şi sportului 

Costul TOTAL   

9976,5 
  

dintre care: 
       

Actiunea 1. Elaborarea şi promovarea 

politicilor în domeniul tineretului şi 

sportului 

 Implementarea și coordonarea realizării priorităților 

stabilite în documentele naționale de politici publice 

privind dezvoltarea sectorului de tineret și sport: 

a) Programul de Granturi pentru organizațiile de tineret  

b) Programul de Dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru 

anii 2017-2022 

c) Capitala Națională a Tineretului 

d) Programul de asistență pentru consolidarea și 

dezvoltarea instituțională a Consiliilor 

Raionale/municipale ale Tinerilor 

e) Voluntariat 

f) Dezvoltarea infrastructurii sportului din Republica 

Moldova 

g) Dezvoltarea bazei materiale a instituțiilor de sport 

i) Susținerea sportivilor de performanță 

 

6306,3    Având în vedere că Strategia sectorială de 

cheltuieli 2018-2020 a fost elaborată la 

începutul anul 2017, când activa Ministerul 

Tineretului și Sportului,  acțiunea dată a 

fost proprie perioadei menționate. 

Actualmente, aceasta se regăsește  în 

raportul de față în Subprogramul III.  

  

Actiunea 2 Asigurarea cooperării 

internaționale în domeniul sportului şi 

tineretului prin încheierea şi 

implementarea acordurilor de colaborare 

La data de 7 iunie a avut loc o întrevedere bilaterală între 

reprezentanții Ministerului Educației, Culturii și Cercetării 

a Republicii Moldova și reprezentanții Ministerului 

Tineretului și Sportului a României. Astfel, au fost discutat 

perspectivele de cooperare între cele două ministere, fiind 

abordate mai multe subiecte privind  

270,0  
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schimbul de experiență și bune practici în domeniul 

tineretului și sportului pe diverse paliere (metodologia de 

finanțare a federațiilor sportive, accesarea de fonduri 

europene, reabilitarea și modernizarea infrastructurii 

sportive, promovarea voluntariatului); realizarea în comun 

a diferitor acțiuni cu participarea organizațiilor de tineret 

(tabere și școli de vară, conferințe, instruiri, întâlniri 

comune ale ONG-urilor de tineret din cele două state); 

stimularea cooperării transfrontaliere prin implicarea 

organizațiilor de tineret și a autorităților publice locale etc. 

 

      Program de cooperare în domeniul culturii fizice şi 

sportului între Ministerul Sportului şi Turismului al 

Republicii Belarus şi Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării al Republicii Moldova pentru anii 2018 – 2019, 

semnat la Chișinău la 25 septembrie 2018;  

 Acordul între Guvernul Republicii Moldova și 

Guvernul Georgiei privind cooperarea în domeniile 

tineretului și sportului,semnat la Tbilisi la 15 octombrie 

2018;  

 Acordul de cooperare în domeniul tineretului și 

sportului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul 

Republicii Turcia, semnat la 17 octombrie 2018,  la 

Chișinău;  

 Memorandumul de Înțelegere cu privire la 

cooperarea în domeniul sportului între Guvernul 

Republicii Moldova și Guvernul Statului Qatar, semnat la 

Doha, la 17 decembrie 2018 

         Hotărârea de Guvern nr. 1133 din 21.11.18 cu privire 

la aprobarea Acordului de cooperare în domeniul 

tineretului și sportului dintre Guvernul RM și Guvernul 

Republicii Turcia, semnat la 17.10.18,  

        Hotărârea de Guvern nr. 1134 din 21.10.18 privind 

aprobarea Acordului dintre Guvernul RM și Guvernul 

Georgiei privind cooperarea în domeniile tineretului și 

sportului, întocmit la 15.10.18, la Tbilisi.  

        Hotărârea Guvernului nr. 932 din 24.09.2018 privind 

aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenţiei 

Consiliului Europei privind manipularea în competiţiile 

sportive, întocmită la Magglingen/Macolin, la 18 

septembrie 2014;  

Actiunea 3 Sporirea capacităților Agenției 

Naționale Antidoping 

Agenție funcțională. Agenţia Naţională Antidoping este 

instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în 

subordinea Guvernului, instituită prin Hotărîrea 

Guvernului nr.960 din 17.11.2014 “pentru aprobarea 

Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale Antidoping”. 

1668,6 1 309,9 
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Acțiunea 4 Consolidarea capacităților 

instituționale în AAPL În derulare 
1731,6 

  

Subprogramul  II Sport 

 

Costul TOTAL    149147,1 106 548,8   

dintre care:        
Actiunea 1. Susţinerea sportivilor de 

performanţă prin acordarea burselor 

pentru rezultate deosebite, inclusiv 

premierea sportivilor și antrenorilor pentru 

rezultate deosebite demonstrate la 

evenimentele sportive de anvergură 

În cadrul festivității Gala Sportului 2018 au fost premiați 

269 de sportivi și 147 de antrenori  

83 de sportivi au beneficiat de o bursă lunară  

10 000,0 

 

16 152,6   

Actiunea2. Organizarea şi desfăşurarea 

acţiunilor sportive incluse în Calendarul 

acţiunilor sportive naţionale şi 

internaţionale 

În limita bugetului alocat pentru sectorul sport, a fost 

asigurat, din punct de vedere financiar, desfășurarea a 

circa 310 acțiuni sportive naționale, la ramurile de sport 

olimpice și neolimpice practicate în Republica Moldova, 

la care au participat peste 20 000 de mii de sportivi. De 

asemenea, loturile naționale (circa 2480 de sportive, la 

toate categoriile de vârstă) au fost delegate la concursurile 

internaționale incluse în Calendarul acțiunilor sportive 

pentru anul 2018. Totodată, în anul 2018 au fost asigurate 

cu echipament sportiv 20 de loturi naționale.  

30 272,9 31 102,8   

Actiunea3.Desfăşurarea procesului 

instructiv-educativ  în cadrul şcolilor 

sportiveşi pregătirea rezervelor pentru 

completarea loturilor naţionale  

Pe parcursul anului 2018 în instituțiile publice cu profil 

sportiv în care Ministerul Educației Culturii și Cercetării 

exercită calitatea de fondator au fost pregătiți sportivi 

pentru completarea loturilor naţionale pentru a spori 

numărului de sportivi participanţi la competiţii 

internaționale. 

108 874,2  59 293.4 

 

 

 

Subprogramul III Tineret 

  

Costul TOTAL    41 283,7 11 543,4   

dintre care:        

Actiunea 1.1Organizarea şi desfăşurarea 

anuală a concursului de proiecte pentru 

susţinerea ONG-urilor de tineret 

 

 

6 000,0 

 

 

 

  

6 000,0 

 

Au fost finanțate proiectele care s-au încadrat la 

prioritățile listate în dependență de calitatea 

acestora, criteriilor și plafoanelor/categoriilor de 

cheltuieli eligibile. Respectiv, au fost finanțate 

proiectele corespunzătoare principiului cost-

eficiență. 

Acțiunea 1.2 Organizarea şi desfăşurarea 

anuală a concursului de proiecte pentru 

susţinerea grupurilor de inițiativă și 

organizațiilor de tineret prin intermediul 

Centrelor de tineret 

Componenta III a Programului de Dezvoltare a Centrelor 

de Tineret pentru perioada 2017-2022 (PDCT 2017-2022) 

prevede acordarea suportului pentru dezvoltarea 

Programului raional/municipal de granturi pentru 

finanțarea prin concurs a inițiativelor/proiectelor de tineret 

1273,5  0,0 Proiectul hotărârii Guvernului ,,Cu privire la 

alocarea mijloacelor financiare pentru susținerea 

programelor raionale/municipale de granturi" nu 

a fost aprobat, reieșind din faptul că această 

procedură a durat până în luna noiembrie, 
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ale organizațiilor de tineret și grupurilor de inițiativă ale 

tinerilor. În acest sens în luna ianuarie 2018 a fost demarat 

procesul de recepționare a solicitărilor de acordare a 

suportului financiar în anul bugetar 2018 pentru 

dezvoltarea Programului raional/municipal de granturi, 

ceea ce a determinat procedura de elaborare a proiectului 

hotărârii Guvernului ,,Cu privire la alocarea mijloacelor 

financiare pentru susținerea programelor 

raionale/municipale de granturi".Proiectul dat a trecut prin 

toate etapele obligatorii de elaborare a unui act normativ, 

și anume: consultare publică, avizare, expertiză juridicăși 

expertiză anticorupție. 

inclusiv.În acest context, Ministerul Finanțelor 

avenit cu unele constatări, astfel că potrivit 

prevederilor art.60 din Legea finanțelor publice și 

responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014, 

redistribuirea alocațiilor aprobate prin legea 

anuală a bugetului de stat se efectuează până la 

30 noiembrie a anului bugetar, respectiv, în 

conformitate cu art.26 (3) din Legea nr.39712003 

privind finanțele publice locale, autoritățile 

publice locale pot efectua redistribuiri de alocalii 

bugetare doarpână la 30 noiembrie a anului 

bugetar. 

Actiunea 2. Susținerea Programului de 

asistenţă pentru consolidarea şi 

dezvoltarea consiliilor 

raionale/municipale ale tinerilor 

Prin intermediul programului de asistență pentru 

consolidarea și dezvoltarea instituțională a Consiliilor 

Raionale/Municipale ale tinerilor (CRMT), a fost acordat 

suport financiar pentru 18 CRMT.  

Pe parcursul anului 2018 au fost desfășurate 3 Conferințe 

ale Rețelei Consiliilor Raionale/Municipale ale Tinerilor:  

- 24-25februarie în or. Florești, găzduită de Consiliul 

raional al Tinerilor Florești;  

- 26-27 mai în or. Chișinău, găzduită de Consiliul 

municipal al Tinerilor Chișinău; 

- 5-7 octombrie în or. Ungheni, găzduită de Consiliul 

raional al Tinerilor Ungheni 

- 15-16 octombrie în or. Cahul, găzduită de Consiliul 

raional al Tinerilor Cahul.  

Totodată, pe parcursul anului 2018 au fost desfășurate 16 

Forumuri raionale/ municipale ale Tinerilor, în cadrul 

cărora sunt formulate provocările cu care se confruntă 

tinerii şi măsurile posibile pentru depăşirea acestora: 

Chișinău, Anenii Noi, Fălești, Florești, Leova, Orhei, 

Ocnița, Hîncești, Strășeni, Cahul, Ungheni, Ialoveni, 

Drochia, Dubăsari, Soroca, Rezina. 

1519,1 1393,5 Resursele financiare pentru realizarea ațiunilor au 

fost valorificate prin intermediul proiectului 

Cahul - Capitala Tineretului 2018, astfel fiind 

raportate la compartimentul respectiv. 

Actiunea 3. Dezvoltarea și extinderea 

serviciilor de tineret 

În cadrul Programului de Dezvoltare a Centrelor de 

Tineret pentru perioada 2017-2022 (PDCT 2017-2022), în 

urma semnării a 20 de Acorduri de Parteneriat privind 

Dezvoltarea Centrelor de Tineret, 20 UAT de nivelul II au 

beneficiat de suportul acordat prin intermediul 

programului nominalizat. Astfel, 20 Centre de Tineret 

raionale și 20 filialeale acestora au fost dotate cu 

echipament tehnic și mobilier, cu asigurarea accesului la 

rețeaua de internet. 
În cadrul ,,Fondului Comun pentru dezvoltarea serviciilor 

de tineret, inclusiv pentru cei mai vulnerabili” 

implementat de către Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, pe 

parcursul anului 2018au fost realizate / oferit suport 

pentrurealizarea:  

8000,0 2 500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resursele financiare au fost economisite ținând 

cont de faptul că pe durata anului 2018, în 

procesul de implementare a PDCT 2017-2022 a 

fost accentuată îndeosebi componenta de 

instruire și formare profesională atât a 

personalului din Centele de Tineret, cât și a altor 

angajați din sectorul de tineret.   
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 7 ateliere/instruiri/ședințe de lucru desfășurate cu 

angajații din sectorul de tineret;  

 Evaluarea inițială a capacităților instituționale ale 

Centrelor de Tineret încheiată;  

 Suport în elaborarea planurilor individuale de 

dezvoltare instituțională a Centrelor de Tineret 

pentru următorii 5 ani;  

 Inițiate metodologii de dezvoltare a lucrului de 

tineret precum și a bunele practici de prestare a 

serviciilor de tineret la nivel local;  

 Studii - evaluarea necesităților tinerilor; bugetare 

participativă și evaluarea cheltuielilor pentru 

sectorul de tineret în bugetul APL de niv.II etc.;  

 Dezvoltarea cadrului de recunoaștere a ocupației de 

specialist în lucrul de tineret; Etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actiunea 4. Realizarea Programului 

Capitala Naționala a Tineretului 

În cadrul proiectului ”Cahul-Capitala Tineretului 2018” 

au fost realizate 24 activități. 

1005,0 1 345,0 Confom anunţului de lansare a concursului de 

selecţie, finanţarea proiectului câștigător al 

Programului ,,Capitala Tineretului” se realizează 

în conformitate cu calitatea planului de activități 

înaintat, precum şi cu relevanţa activităţilor 

propuse în raport cu domeniul de tineret. Ediţia 

din 2018 a Programului a cuprins un plan de 24 

de activităţi ce au avut drept priorităţi activismul 

civic al tinerilor, educația nonformală, 

mobilitatea tinerilor, promovarea modului de 

viață sănătos, sporirea nivelului de implicare a 

tinerilor în procesul decizional etc.Totodată, 

pentru a spori importanța și vizibilitatea 

sectorului de tineret la nivel regional, anumite 

activități de talie națională au fost transferate în 

capitala tineretului (spre ex.: conferința Rețelei 

Consiliilor Raionale/Municipale ale Tinerilor, 

evenimentul de marcare a Zilei Internaționale a 

Tineretului, etc.) care au determinat creșterea 

cheltuielilor. 

Actiunea 5. Crearea și asigurarea 

funcționalității Agenției Naționale pentru 

Dezvoltarea Progamelor și Activității de 

Tineret 

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind constituirea, 

organizarea şi funcţionarea Agenției Naționale pentru 

Dezvoltarea Progamelor și Activității de Tineret a fost 

definitivat, consultat şi avizat cu instituţiile şi organizaţiile 

interesate.  

 

 

2500,00 

 Având la bază principiile stabilite în cadrul 

Strategiei privind reforma administraţiei publice 

pentru anii 2016-2020 (Hotărârea Guvernului 

nr.911 din 25.07.2016), precum şi noua entitate 

guvernamentală care coordonează şi îşi exercită 

funcţiile în mai multe domenii conexe sectorului 

de tineret, este examinată oportunitatea de 

extindere a atribuţiilor respectivei agenţii în 

domeniul tineretului, culturii şi sportului. 
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Actiunea 6. Susținerea proiectelor și 

activităților cu caracter intersectorial 

(drepturile omului, TFU, sănătate, 

negocieri colective, angajare în câmpul 

muncii, cooperare internațională,  migrație 

și relații cu diaspora etc.) 

A fost acordat suport pentru organizarea și desfășurarea 

următoarelor activități: 

1. Concursul Național al Planurilor de Afaceri elaborate 

în cadrul disciplinei ,,Bazele Antreprenoriatului”, 

ediția 2018.; 

2. Concursul de artă cu genericul „Tinerii împotriva 

traficului de ființe umane”; 

3. Concurs național ,,Noi tineretul creator”; 

4. Concursul național ,,Ecologia în versuri, proză și 

culori”; 

5. Forumul profesiilor „O carieră de succes acasă” și 

Târgul locurilor de muncă pentru Tineret; 

6. Gala de premiere „Jos pălăria în fața voluntarilor!”; 

7. Proiectul „Drepturi pe înțelesul tinerilor”. 

280,3 272,1 Au fost finanțate proiectele și activitățile cu 

caracter intersectorial în baza principiului cost-

eficiență și în funcție de concordanța acestora cu 

priotățile din domeniul tineret. 

Actiunea 7.Realizarea politicilor de 

tineret în cadrul UAT   
1.Instituirea rețelei naționale a consiliilor 

raionale/municipale ale tinerilor 

2. Finanțarea a 73 de proiecte în cadrul Programului 

anual de Granturi pentru organizațiile de tineret 

3. Asigurarea funcționalității centrelor de tineret, 

inclusiv prin atragerea resurselor financiare externe 
 

La data de 7 iunie a avut loc o întrevedere bilaterală între 

reprezentanții Ministerului Educației, Culturii și 

Cercetării a Republicii Moldova și reprezentanții 

Ministerului Tineretului și Sportului a României. 

20705,8 

 
 

 

 

 

 

 
32,7 

 

Subprogramul IV Asigurarea de către stat a condițiilor adecvate și activității școlilor sportive la nivel local 

Costul TOTAL  
 

156 824,6 170 272,2  

dintre care:  
   

Actiunea 1  Transferuri cu destinație 

specială, bugetele locale pentru școli 

sportive 

 
156 824,6 170 272,2  

 
 

   

Total pe sector: 
 

357231,9 289 674,2  

 
 

   

B. Măsurile de politici – acceptate suplimentar la linia de bază  
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Susţinerea sportivilor de performanţă prin 

acordarea burselor pentru rezultate 

deosebite 
 

2 800,00   

Organizarea și desfășurarea acțiunilor 

sportive incluse în Calendarul acțiunior 

sportive naționale și internaționale 

 

 

8000,0   

Organizarea şi desfăşurarea anuală a 

concursului de proiecte pentru susţinerea 

ONG-urilor de tineret 

 

 

846,0   

Programul de asistenţă pentru 

consolidarea şi dezvoltarea consiliilor 

raionale/municipale ale tinerilor 
 

280,3   

C. Măsuri de politică noi 

Susținerea şi desfăşurarea continuă a 

concursurilor de proiecte pentru grupurile 

de inițiativă și organizațiile de tineret prin 

intermediul Centrelor de tineret 

 

1 726,5   

Reconstrucția Complexului sportiv nautic  

„Feroviarul” din str.Tăbăcăria Veche, 

studiu de fezabilitate 
 

2 000,0   

Construcția Terenului de fotbal al  ȘSSR 

de fotbal 

(str, Dimo, nr.13/4 „A”) 
 

1 000,0   

Total 
 

4 726,5   

Total sector, dintre care 
 

373 884,7 289 674,2  

1.Linia de bază estimată de MF 
 

357 231,9   

2.Măsuri de politici acceptate 

suplimentar  
11 926,3   

3.Măsuri de politici noi 
 

4 726,5   

  
Executor: Ene Carina 

e-mail: carina.ene@mecc.gov.md 

tel.: 022 820-864  

Executor:Mutruc Petru 

Executor: Balan Rita 
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