
DRAFT 
PRIORITĂȚI IN DOMENIUL TINERET PENTRU ANUL 2011 

MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI 
 

Nr. Actiuni Buget 
 Prioritate: Perfecționarea legislației și realizarea analizelor, studiilor în domeniu 

1. Consultarea, avizarea și înaintarea spre aprobare a Legii cu privire la tineret  
2. Elaborarea mecanismelor de implementare a Legii cu privire la voluntariat 

• Carnetul de voluntar 
• Contractul de voluntariat 

 

3 Realizarea studiului privind politica de tineret şi situaţia tinerilor din R.M 
 

400.000 

4. Evaluarea strategiei naţionale pentru tineret 2009-2013 și organizarea 
Forumului Naţional al  tinerilor 

500.000 

 Prioritate: Dezvoltarea  serviciilor pentru tineret și promovarea educației non-formale 
5. Reabilitarea și extinderea Centrelor de Resurse pentru Tineri  

• Dotarea centrelor cu echipament și logistica necesară 
• Diversificarea și crearea noilor servicii pentru tineret în cadrul CRCT 
• Traning-uri pentru staff și voluntarii CRT 
• Program de granturi în baza concursului de proiecte comunitare pentru tineri 
• Crearea noilor CRT-uri 

2 MLN 

6. Dotarea bibliotecilor şcolare și locale cu fond de carte, material informativ şi 
asigurarea cu acces la internet  

1 MLN 

7. Dezvoltarea mass-media locală pentru tineri: radio-ei şi ziare locale pentru 
tineri 

400.000 

8. Dezvoltarea serviciilor locale pentru informarea, consilierea şi dezvoltarea 
tinerilor 

• Cluburi de dezbateri 
• Ateliere de creație 
• Servicii  regionale pentru apărarea drepturile omului 
• Servicii de asistență socială 
• Serviciii de sănătate prietenoase tinerilor 

1 MLN 400 

 Prioritate: Sporirea participării tinerilor la viața publică și în procesul de dezvoltare comunitară 
10. Sporirea participării tinerilor prin consolidarea Consiliilor locale de tineret   



• Desfasurarea unui set de traning-urilor Tineri-APL-Scoala în localitățile în care 
nu activează consiliile locale 

• Acordarea suportului informațional și logistic pentru crearea consiliilor locale 
• Organizarea Școlii de vara pentru noile-create Consilii locale axat pe instruirea 

în domeniul Managemntului de proiect, Cetațenie activă, dezvoltare comunitară 
• Concurs de granturi pentru Consilii locale ale tinerilor 

 
400.000 

11. Organizarea Tîrgului ONG-urilor 
• Organizarea Tîrgului ONG-lor în raioanele țării 
• Campanie de informare a tinerilor despre activitatea ONG-lor și viața 

asociativă 
12. Organizarea “Ziele democrației locale” 

• Elaborarea “Strategiilor locale pentru tineret” de către tineri în parteneriat cu 
APL 

• Elaboararea “”Strategiilor de dezvoltare a comunității” de către tineri în 
parteneriat cu APL 

• Acordarea suportului logistic la elaborarea strategiilor locale 
13. Traning-uri pentru formarea animatorilor pentru tineret 

• Identificarea tinerilor din raioane și instruirea acestora în vederea formării ca 
animatori 

100.000 

14. Organizarea taberelor  și campaniilor instructive periodice: 
1. Tabara de primavară  “Tinerii şi internetul” « Managementul blogului 

personal »  
2. Tabară de vară “Tinerii şi dezvoltarea comunităţii” 
3. Campania Națională ”Tinerii și Integrarea Europeană” 
• Seminare de informare în domeniul Integrării Europene 
• Seminare privind Drepturile Omului, Diversitate culturală, discriminare și 

incluziune socială etc 
 

500.000 

15. Programul de granturi pentru susţinerea sectorului de tineret 1 MLN 
 Prioritate: Abilitarea economică a tinerilor, dezvoltarea antreprenoriatului și facilitarea integrării pe piața muncii 

16. Crearea incubatoarelor de afaceri regionale pentru tineri  
• Elaborarea conceptului național de incubator de afaceri pentru tineri 
• Identificarea regiunilor pilot și a capacităților 
• Organizarea training-lor pentru eventualul staff al incubatorului și stabilirea 

 
 

3 MLN 



rețelei de coordonare și monitorizare a incubatorului 
• Crearea și inaugurarea a incubatoare lor de afaceri model pentru țară 

17. Implementarea Proiectului de orientare profesională și mediere pe piața 
muncii (modelul Fundația Muncii) 

• Susținerea tinerilor de la faza de inițiere în profesie pînă la facilitarea 
angajării în cîmpul muncii 

• Organizarea seminarelor și training-lor  de orientare profesională și suport 
practic  privind integrarea în cîmpul muncii pentru tinerii din mediul rural: 
liceeni și tineri șomeri 

                                          
 
 
 
 
                                          1 MLN 

18. Facilitarea mobilității tinerilor între sistemul de învățămînt și piața muncii 

“”Alegeți cariera” 
• Seminare pentru studenți privind situația pe piața muncii și oportunitățile de 

dezvoltare profesională (în comun cu Consiliul Național al Organizațiilor 
Studențești) 

 Prioritate: Promovarea și susținerea acțiunilor de voluntariat în rîndul tinerilor 
19. Organizarea acțiunilor dedicate Anului European al Voluntariatului 2011 

• Organizarea concursului de proiecte în domeniul voluntariatului și selectarea 
celor mai reușite proiecte pentru finanțare 

500.000 

20. Organizarea Festivalului Național al Voluntarilor 100.000 
21. Organizarea Conferinței Naționale a Voluntariatului 100.000 

  Prioritate: Stimularea participării tinerilor în acțiuni socio-culturale și susținerea creativității tinerilor  
22. Organizarea acţiunilor în contextul Capitalei Tineretului 2011 în parteneriat cu 

raionul Ungheni 
500.000 

23. Participarea tinerilor din Moldova la acţiuni internaţionale 500.000 
24. Acțiuni dedicate Anului Internațional al Tineretului                                      1 MLN 
25. Organizarea acțiunilor dedicate Săptămînii Tineretului 
26. Desfășurarea Concursului Național “Premiul Tineretului 2011” 
27. și alte acțiuni socio-culturale 

 


