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                                                                                                                            Anexa la scr. nr.  07-09/966   din  14.02.2020 

 

 

Raport privind implementarea Strategiei de cheltuieli în anul 2019 

Tineret și Sport   

Acțiuni CBTM din anul precedent (AB-1) Cheltuieli CBTM din anul precedent (AB-1), mii lei 

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   

 

4 243.3 4 084,1  

dintre care: 
       

Acțiunea 1. Asigurarea managementului 

în domeniul sportului 

Managementul în domeniul sportului a fost asigurat. 

 

2 221.7 2 165.3  

Actiunea 2. 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”. 

2 021.6 

 

1 918.8 

     

Subprogramul  II Sport 

 

Costul TOTAL    144 206.3 131 538.2   

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 2019 au fost premiați 

275 de sportivi și 167 de antrenori  

102 de sportivi au beneficiat de o bursă lunară 

7 187.5 

 9 667.5 

7 187.5 

 

9 659.0 
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Actiunea 2. Organizarea şi desfăşurarea 

acţiunilor sportive incluse în Calendarul 

acţiunilor sportive naţionale şi 

internaţionale 

În limita bugetului alocat pentru sectorul sport, a fost 

asigurată, 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 2019. Totodată, în anul 2019 au fost asigurate 

cu echipament sportiv 20 de loturi naționale. 

44 954.5 44 076.2   

Actiunea 3. Desfăşurarea procesului 

instructiv-educativ  în cadrul şcolilor 

sportive şi pregătirea rezervelor pentru 

completarea loturilor naţionale 

Pe parcursul anului 2019, 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 sporirea 

numărului de sportivi participanţi la competiţii 

internaționale. 

 

82 396.8 

 

 

70 615.5 

 

 

Subprogramul III Tineret 

  

Costul TOTAL    63 690.9 46 952.6   

dintre care:        

Actiunea 1.1 Organizarea şi desfăşurarea 

anuală a concursului de proiecte pentru 

susţinerea ONG-urilor de tineret 

 

 Urmare lansării Programului anual de Granturi 

pentru organizațiile de tineret, ediția 2019, au fost 

recepționate 56 de dosare, Comisia de examinare şi 

selectare a proiectelor, desemnând  26 de proiecte 

câștigătoare, cu încheierea ulterioară a  22 de 

contracte de finanțare. 

MECC a acordat suport financiar și logistic în afara 

Programului de Granturi proiectului ,,Moldovan 

National Youth Orchestra: La La Play Voices 

Academy” (299 200,00) 

6 000,0 

 

 

 

 

5  445, 6 

Au fost finanțate proiectele care s-au 

încadrat la prioritățile strategice în 

dependență de calitatea acestora, criteriilor 

și normelor/categoriilor de cheltuieli 

eligibile. Respectiv, au fost finanțate 

proiectele corespunzătoare principiului cost-

eficiență 

Acțiunea 1.2 Susținerea și desfășurarea 

continuă a concursurilor de proiecte pentru 

grupurile de inițiativă și organizațiile de 

tineret prin intermediul Centrelor de 

Tineret 

A fost aprobată Hotărârea de Guvern nr. 488/2019 

cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru 

susținerea programelor raionale/municipale de 

granturi, pe principiu de paritate. Mijloacele 

financiare repartizare din bugetul de stat au fost 

repartizate către 2 autorități a  administrației publice 

locale de nivelul II (Ungheni și Soroca). 

 

 

 

3 000,0 

 

 

 

170,0 

(MF) 

Lipsa/ fluctuația resurselor umane în cadrul 

APL de nivelul II responsabile de domeniul 

tineret, precum și a managerului/directorului 

Centrelor de tineret care implementează 

Programul raional de granturi; APL nu a 

planificat mijloace financiare pentru 

Programul raional de granturi; Numărul mic 

de aplicanți la Program. 
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Actiunea 2. Susținerea Programului de 

asistenţă pentru consolidarea şi 

dezvoltarea consiliilor 

raionale/municipale ale tinerilor 

În scopul asigurării participării tinerilor în procesul de 

luarea a deciziilor la nivel local, prin intermediul  

Programului de asistență pentru consolidarea și 

dezvoltarea Consiliilor Raionale/Municipale ale tinerilor 

(CR/MT) a fost  acordat suport financiar pentru 23  

CR/MT, ceea ce constituie 65,7%, comparativ cu 54.6% 

din numărul total de unități administrativ-teritoriale în anul 

2018 unde activează Consilii locale ale tinerilor. Numărul 

tinerilor implicați în activitatea consiliilor raionale 

/municipale, beneficiari direcţi unici după segmentul de 

vârstă este de 21528 tineri, care reprezintă  92 consilii  

comunitare  și 184 localități rurale. În cadrul Programului 

în anul 2019 au fost realizate peste 80 de activități  care au 

contribuit la implicarea tinerilor în procesul de  elaborate 

a planurilor de activitate, înaintate  cu titlu de recomandare  

pentru 20 APL pentru bugetul raional pe componenta de 

tineret pentru anul 2020, precum și în  alte proiecte 

comunitare,  beneficiarii cărora au fost peste 30 000 tineri. 

Rata participării tinerilor în anul 2019 a crescut cu 11,1%.  

Suplimentar, în urma subsidiilor acordate organizației 

implementatoare,  MECC a susținut organizarea a 3 

conferințe naționale ale RNCLTM. Suma  totală alocată a 

constituit 201,700,0 lei. 

1 519,1 1 471, 3 

 

Resursele financiare pentru realizarea acțiunilor 

au fost valorificate prin intermediul proiectului 

Programului de asistenţă pentru consolidarea şi 

dezvoltarea consiliilor raionale/municipale ale 

tinerilor, implementat de către Rețeaua Națională 

a Consiliilor Locale ale Tinerilor din Moldova. 

Actiunea 3. Dezvoltarea și extinderea 

serviciilor de tineret 

Pe parcursul anului 2019 în cadrul Programului de 

Dezvoltare a Centrelor de Tineret  2022 (PDCT 2022) au 

fost încheiate 2 acorduri de parteneriat privind 

dezvoltarea centrelor de tineret cu Consiliile Municipale 

Chișinău și Bălți. La momentul actual Rețeaua Centrelor 

de Tineret include  22 de Centre raionale/municipale de 

tineret (inclusiv 19 filiale),  având o acoperire teritorială 

de peste 62% din numărul total de UAT, care, în perioada 

de referință, au beneficiat de suportul acordat prin 

intermediul programului nominalizat.  

În cadrul ,,Fondului Comun pentru dezvoltarea serviciilor 

de tineret, inclusiv pentru cei mai vulnerabili” a fost oferit 

suport pentru atingerea rezultatelor scontate pentru anul 

2019, obținute în colaborare cu partenerii naționali și 

locali, asigurând un angajament ferm al tuturor părților 

implicate în implementarea programului: 

● 17 ateliere/instruiri/ședințe de lucru desfășurate cu 

angajații din sectorul de tineret/ parteneri de 

implementare;  

● Evaluarea gradului de accesibilitate pentru tinerii cu 

dizabilități și elaborarea Rapoartelor individuale a  22 

Centre de tineret încheiată (iulie-august);  

7 799,8 2 500, 0 Resursele financiare pentru realizarea acțiunilor 

au fost valorificate prin intermediul  ,,Fondului 

Comun pentru dezvoltarea serviciilor de tineret, 

inclusiv pentru cei mai vulnerabili li 

consolidarea participării civice a tinerilor din 

R.Moldova” implementat de Fondul Națiunilor 

Unite pentru Populație  (UNFPA). 

Resurse financiare planificate au fost economisite 

datorită faptului că cheltuielile pentru 

desfășurarea activităților, precum și participarea 

tinerilor din RM au fost acoperite de partenerii de 

dezvoltare externi 
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● Programul de Suport pentru APL (nivel II) în 

consolidarea capacităților de planificare bugetară pe 

componenta de tineret care a inclus instruiri pentru 

funcționarii publici din  34 UAT; 

● Suport pentru dezvoltarea spațiului sigur și prietenos 

pentru tineri: 22 entități (inclusiv 19 filiale din zonele 

rurale) dotate cu seturi de materiale și resurse  pentru 

activitățile cu tinerii;. 

● Conceptualizate 3 metodologii de dezvoltare a lucrului 

de tineret (participarea tinerilor, servicii de outreach și 

voluntariat,etc.), precum și promovarea bunelor 

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 nivel.II etc.; 
 

Actiunea 4. Realizarea Programului 

Capitala Naționala a Tineretului 
În cadrul Programului ,,Costești-Capitala Tineretului 

2019” au fost realizate 28 activități ce au avut ca 

beneficiari direcți 5 473 de tineri. 

1 005,0 1 004, 3 Conform 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. 

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 Programelor și Activității de Tineret a fost 

definitivat și este la faza de consultare cu subiecții 

interesați. 

2 500,0  Tergiversarea procesul de  consultare și avizare a 

fost direct influențată de instabilitatea 

guvernamentală. 

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. Expoziție-Concurs de Artă Plastică 

Contemporană ,,NOI: TINERETUL CREATOR”;  

2. Târgul locurilor de muncă pentru Tineret, ediția 

a IX-a;  

3. Concursul național ,,Cel mai bun plan de 

afaceri”; 

4. Târgului Firmelor de Exercițiu, ediția a XI-a;  

5. ,,Forumului Moldo-Belarus al Tineretului 

2019”;  

6. „Gala Premiilor Naționale pentru Dezvoltarea 

Sectorului de Tineret”, ediția 2019   

 

 

 

280,3 264, 1 Au fost finanțate proiectele și activitățile cu 

caracter intersectorial în baza principiului cost-

eficiență și în funcție de concordanța acestora cu 

prioritățile din domeniul tineret. 
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Actiunea 7. Realizarea politicilor de 

tineret în cadrul UAT   Instituirea rețelei naționale a consiliilor 

raionale/municipale ale tinerilor 

Asigurarea funcționalității centrelor de tineret, 

inclusiv prin atragerea resurselor financiare externe 

41 586.7 36 097.3  

Subprogramul IV Asigurarea de 

către stat a condițiilor adecvate și 

activității școlilor sportive la nivel 

local 

 

 

381 496.6 

 

351 467.3 
 

 

Total pe sector:  
         593 638.1 534 042.2  

 
 

   

Ex. R. Balan, 022233076 


