
 

Aviz 

Elaborarea Strategiei de dezvoltare a sectorului de tineret „Tineret 2030” 

 și a Programului de implementare a acestei 

 

În conformitate cu Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022 aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 235/2021, precum și în scopul implementării Strategiei naționale de dezvoltare 

„Moldova 2030” și dezvoltării sectorului de tineret, a demarat procesul de elaborare a Strategiei de 

dezvoltare a sectorului de tineret „Tineret 2030” și a Programului de implementare.  

Strategia și Programul de implementare sunt elaborate de către Ministerul Educației și Cercetării, cu 

suportul Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, UNICEF Moldova și Agenția de Cooperare 

Internațională a Germaniei, având la bază Raportul de evaluare finală a Strategiei naționale de 

dezvoltare a sectorului de tineret 2020, Analiza comprehensivă a sectorului de tineret, Raportul de 

Evaluare Națională Voluntară (ENV) privind Progresul de Implementare a Agendei 2030 și alte 

cercetări sau documente relevante domeniului.   

Pentru asigurarea unui proces participativ de elaborare a Strategiei și Programului, materialele 

aferente vor fi postate pe pagina web oficială a Ministerului Educației și Cercetării 

(www.mec.gov.md).  

Comitetul de coordonare a procesului de elaborare a Strategiei și a Programului de implementare, 

asigura coordonarea procesul de elaborare a documentelor de politici de către echipa de autori pentru 

a fi în concordanță cu prevederile Regulamentului cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, 

implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 386 din 17 iunie 2020 și a Ghidului metodologic pentru integrarea prevederilor 

Strategiei naționale de dezvoltare în documentele de planificare și documentelor de politici publice 

la nivel național aprobat prin Ordinul Cancelariei de Stat nr.65 din 15.07.2021, va acorda suport 

metodologic și informațional necesar echipei de autori. 

Grupul de referință va asigura monitorizarea la toate etapele procesului de elaborare de către echipa 

de autori, va analiza proiectele de documente și va formula propuneri de perfecționare a acestora, 

precum și va valida documentul final.  

Direcția tineret (Marcel Marin, tel. 022-820-850, email: marcel.marin@mec.gov.md) și Direcția 

analiză, monitorizare și evaluare a politicilor (Angela Bezu, tel. 022-233-766, email: 

angela.bezu@mec.gov.md) vor asigura comunicarea și cooperarea între toate părțile implicate în 

procesul de elaborare a Strategiei și Programului de implementare. 
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