MINISTERUL
TINERETULUI ŞI SPORTULUI
AL REPUBLICII MOLDOVA
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 162
MD-2004 Chişinău, Republica Moldova
Tel/fax : 820-861

MINISTRY
OF YOUTH AND SPORT
OF THE REPUBLIC OF
MOLDOVA
162 Ştefan cel Mare ave.
MD – 2004. Chişinău, Republic of Moldova
Tel/fax : 820-861

ORDIN
Nr. 65t din 06 aprilie 2017
Cu privire la Programul de dezvoltare
a Centrelor de Tineret pentru anii 2017-2022
În conformitate cu prevederile Legii nr.215 din 29.07.2016 cu privire la
tineret, art.8, alin. (1), litera b), c), d), art.13; Hotărîrii Guvernului nr. 1006 din
10.12.2014 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a sectorului de
tineret 2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia, anexa 2,
obiectivul specific 2.1., acțiunea 68, 71, obiectivul specific 2.2., acțiunea 75;
Hotărîrea Guvernului nr. 766 din 26.11.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, structurii
şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, pct.7 subpct. 12), pct.10, subct.
9
ORDON:
1. Se aprobă Programul de dezvoltare a centrelor de tineret pentru anii 20172022, conform anexei.
2. Realizarea Programului va fi asigurată din bugetul Ministerului Tineretului şi
Sportului al Republicii Moldova, planificat la componenta de tineret.
3. Direcţia tineret din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului va pune în
aplicare și va respecta normele procedurale ale prezentului Program privind
acordarea suportului financiar şi metodologic centrelor de tineret.

4. Se desemnează Direcţia tineret responsabilă de procesul premergător
încheierii acordurilor de parteneriat între autorităţile publice locale şi
Ministerul Tineretului şi Sportului privind dezvoltarea Centrelor de Tineret.
5. Subdiviziunile ministerului (Direcția tineret, Direcţia financiară, Direcţia
juridică) vor asigura realizarea prezentei metodologii în limita atribuțiilor
funcționale, printr-un proces eficient de conlucrare interdepartamentală.
6. Se desemnează responsabil de controlul executării prezentului Ordin Pavel
IANEŢ, Viceministru.
Ministru

Victor ZUBCU

Coordonat:
Viceministru

Pavel IANEŢ

Şef, Direcţia tineret

Ion DONEA

Șef, Direcția finanțe,

Larisa DMITRIEVA

Şef, Direcția juridică

Liliana MORARU

Ex: Constantin Ţurcanu
tel: 022 820-859

Anexă
la Ordinul nr. T/___ din ___________

PROGRAMUL
DE DEZVOLTARE A CENTRELOR DE TINERET
PENTRU ANII 2017 – 2022
1.
Centrul de tineret se defineşte după cum urmează:
Centru de tineret – organizaţie necomercială, ce reprezintă un serviciu sau un complex de servicii
comunitare adresate tuturor categoriilor de tineri, având misiunea de a le asigura informarea,
orientarea, consilierea, educarea şi petrecerea timpului liber, contribuind la pregătirea integrării
sociale şi profesionale a tinerilor.
2.
Programul de dezvoltare a centrelor de tineret urmează a fi implementat în unitățile
administrativ-teritoriale din Republica Moldova în care autoritățile publice locale de nivelul doi
sunt interesate și își asumă angajamentul de a dezvolta şi a extinde acoperirea teritorială a
serviciilor pentru tineri.
Scopul și misiunea Programului
Scopul Programului de dezvoltare a centrelor de tineret (în continuare – Program) constă în
consolidarea capacităţilor instituţionale care ar permite dezvoltarea şi extinderea teritorială a
serviciilor de tineret, astfel încât să fie sporit numărul de tineri beneficiari și atinse următoarele
obiective ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020:
- sporirea nivelului de activism civic al tinerilor, inclusiv în rândul tinerilor cu oportunități
reduse;
- consolidarea consiliilor locale ale tinerilor;
- diversificarea metodelor de acces la informație al tinerilor;
- dezvoltarea serviciilor outreach;
- intensificarea măsurilor de promovare a modului de viață sănătos în rândul tinerilor;
- extinderea serviciilor de educaţie nonformală.
3.

4.
Componentele Programului
Componenta I: dezvoltarea profesională a resurselor umane din cadrul centrelor de tineret.
Componenta a II-a: suport pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a centrelor de tineret.
Componenta a III-a: suport pentru dezvoltarea Programului raional/municipal de granturi pentru
finanțarea prin concurs a inițiativelor/proiectelor de tineret ale organizațiilor de tineret și grupurilor
de inițiativă ale tinerilor (în continuare – Program raional/municipal de granturi pentru tineri).
5.
Durata Programului:
Programul urmează a fi realizat pe parcursul anilor 2017 – 2022 conform calendarului de
implementare și solicitărilor înaintate de autoritățile publice locale de nivelul doi.

6.
Beneficiari:
Programul este destinat centrelor de tineret, instituții publice constituite de autoritățile publice
locale de nivelul I și II, inclusiv de instituții necomerciale private, asociații obștești și fundații,
care, în cooperare cu autoritățile publice locale de nivelul II, vor presta servicii de tineret la nivel
raional/municipal ori la nivelul grupurilor de comunități.
7.

Lansarea și descrierea componentelor Programului
1) Lansarea Programului și încheierea acordurilor de parteneriat cu autoritățile publice
locale de nivelul doi
Informațiile privind lansarea Programului și modalitățile de accesare a suportului vor fi
diseminate pe pagina web oficială a Ministerului Tineretului și Sportului și în alte surse de
informare în masă, precum și expediate către autoritățile publice locale de nivelul doi și rețelele
de prestatori ai serviciilor pentru tineri.
Urmare recepționării de către Ministerul Tineretului și Sportului a scrisorilor de intenție
ale autorităților publice locale de nivelul doi de a implementa Programul, Direcția tineret din
cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, în colaborare cu subdiviziunea structurală a
consiliului raional/municipal responsabil de sectorul de tineret, vor realiza procesul
premergător semnării Acordului de parteneriat privind dezvoltarea centrelor de tineret în
unitatea teritorial-administrativă respectivă, care va include:
a)
stabilirea centrelor de tineret din unitatea teritorial-administrativă respectivă care
vor beneficia de componentele Programului și vor asigura prestarea serviciilor de tineret la
nivel raional sau la nivelul grupurilor de comunități;
b)
elaborarea proiectelor de acte privind organizarea și funcționarea centrelor de
tineret ori a proiectelor de documente de armonizare a acestora în conformitate cu
prevederile Legii cu privire la tineret și cu standardele de calitate în vigoare;
c)
elaborarea proiectului de decizie privind aprobarea regulamentului de organizare şi
desfăşurare a Program raional/municipal de granturi pentru tineri;
d)
elaborarea proiectului planului comun de acțiuni pentru perioada 2017 – 2022 de
implementare a Acordului de parteneriat privind dezvoltarea și extinderea serviciilor de
tineret.
2) Componenta I – dezvoltarea profesională a resurselor umane din cadrul centrelor de
tineret
Ministerul Tineretului și Sportului va organiza și va desfășura activități de dezvoltare
profesională:
pentru managerii centrelor de tineret privind organizarea și managementul
instituției în procesul de implementare a programelor specifice destinate tinerilor;
pentru specialiștii în lucrul de tineret din cadrul centrului de tineret, privind
prestarea serviciilor pentru tineri.

Ministerul Tineretului și Sportului va asigura funcționarea unei platforme comune de
interacțiune a centrelor de tineret și realizare a schimburilor de experiență și de bune practici
privind dezvoltarea și prestarea serviciilor pentru tineri.
Urmare semnării acordurilor de parteneriat pentru dezvoltarea Centrelor de Tineret, Direcția
tineret din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, în consultare cu managerii centrelor de
tineret, va identifica anual competențele care trebuie dezvoltate la angajații centrelor de tineret
privind organizarea și managementul instituției conform standardelor de calitate, precum și
implementarea programelor specifice destinate tinerilor.
Ministerul Tineretului și Sportului va identifica experți și instituții specializate în scopul
desfășurării programelor de dezvoltare profesională a resurselor umane din cadrul centrelor de
tineret.
Cheltuielile indispensabile organizării activităților de dezvoltare profesională, precum și cele
de participare a angajaților centrelor de tineret, cu excepția cheltuielilor de deplasare, vor fi
suportate de Ministerul Tineretului și Sportului.
3) Componenta a II-a – suport pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a centrelor de
tineret
Ministerul Tineretului și Sportului va acorda suport financiar (prin cofinanțare) sub formă de
echipament IT și mobilier destinat dotării Centrelor de Tineret.
a)
Centrele de tineret care vor îndeplini funcțiile de coordonare și asistență
metodologică la nivel raional pentru Centre de Tineret locale în procesul de implementare a
programelor specifice destinate tinerilor vor fi dotate cu un set de echipament IT și mobilier
format din:
Echipament IT
unități
staţii de lucru cu soft instalat
5-6
laptop
1
proiector multimedia
1
ecran pentru proiector
1
imprimantă
1
scanner copiator
1
seturi de boxe audio
1
Mobilier
unități
mese pentru calculator
5-6
masă pentru şedinţe pentru 10-18 persoane
1
scaune
15-24
raft pentru publicaţii
1

b)

Centrele de tineret locale vor fi dotate cu un set format din:
Echipament IT
staţii de lucru cu soft instalat
laptop
proiector multimedia
ecran pentru proiector
imprimantă
scanner copiator
seturi de boxe audio
Mobilier
mese pentru calculator
masă pentru şedinţe pentru 10-18 persoane
scaune
raft pentru publicaţii

unități
2-3
1
1
1
1
1
1
unități
2-3
1
12-15
1

c)
Suportul sub formă de echipament IT și mobilier poate fi accesat dacă în
raionul/municipiul respectiv este creat și funcționează Consiliul Raional/Municipal al
Tinerilor.
d)
Echipamentul va fi acordat în urma semnării unui contract cu subdiviziunea
structurală a consiliului raional/municipal responsabil de domeniul tineretului, în gestiunea
căruia vor fi transmise bunurile în vederea dotării Centrelor de Tineret.
e)
Bunurile destinate dotării centrelor de tineret vor fi livrate doar dacă spațiile
acestora întrunesc cel puțin următoarele condiții de folosință:
- reţea electrică legată la pământ cu un număr suficient de prize electrice pentru
funcționarea concomitentă a echipamentului IT livrat;
- sistem de asigurare a securității încăperilor contra furtului;
- conexiune la internet ce permite efectuarea transmiterii/primirii datelor (256 kbit/s cel
puţin într-o direcţie pentru utilizatorii finali) pe o bandă largă de frecvenţe;
- sistem de încălzire funcțional, care să asigure o temperatură a încăperilor de cel puțin 18°
Celsius;
- spațiu de cel puțin 2,4 metri pătrați pentru fiecare masă de lucru cu calculator;
- spațiu de cel puțin 2,4 metri pătrați pentru fiecare masă parte a mesei de conferință.
4) Componenta a III-a – suport pentru dezvoltarea Programului raional/municipal de
granturi pentru finanțarea prin concurs a inițiativelor/proiectelor de tineret ale organizațiilor de
tineret și grupurilor de inițiativă ale tinerilor.
Ministerul Tineretului și Sportului va acorda sprijin financiar în vederea dezvoltării unui
Program raional/municipal de granturi pentru tineri.

a)
Suportul financiar pentru implementarea Program raional/municipal de granturi
pentru tineri va constitui echivalentul sumei alocațiilor din bugetul Consiliului
raional/municipal respectiv, dar care nu va depăși 100 000,00 (una sută mii) de lei. Suportul
financiar al Ministerului Tineretului și Sportului va fi transferat urmare recepționării
procesului-verbal al comisiei de examinare şi selectare a inițiativelor/proiectelor depuse în
cadrul Programului.
b)
Comisia urmează a fi constituită, pe de o parte, din reprezentanți ai Consiliului
raional/municipal, ai centrelor de tineret și, pe de altă parte, cu o pondere de 50% plus unu,
din reprezentanți ai consiliului raional/municipal al tinerilor.
c)
Suportul financiar oferit de Ministerul Tineretului și Sportului în vederea
implementării Programului raional/municipal de granturi pentru tineri urmează a fi
valorificat în conformitate cu categoriile de cheltuieli eligibile stipulate în Hotărârea
Guvernului nr. 1213/2010 privind aprobarea unor măsuri de susţinere a activităţilor pentru
tineret, Hotărârea Guvernului nr. 1151/2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la
normativele de cheltuieli pentru desfăşurarea conferinţelor, simpozioanelor, festivalurilor
etc.
8.

Coordonarea şi monitorizarea programului
1) Componentele Programului sunt coordonate şi monitorizate de către Ministerul Tineretului
şi Sportului prin intermediul Direcţiei tineret.
2) Direcţia tineret a Ministerului Tineretului şi Sportului elaborează şi recomandă modele de
cereri, formulare, precum şi alte documente necesare realizării Programului, după caz.

CALENDARUL DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI
activitatea
perioada
1)
Lansarea programului și încheierea începînd cu 06 aprilie 2017
acordurilor de colaborare cu autoritățile
publice locale de nivelul II interesate pentru
implementarea acestuia.
2)
Instruirea
managerilor
privind trimestrial începînd cu luna iunie 2017
organizarea și managementul Centrului de
Tineret
3)
Instruirea specialiștilor de tineret trimestrial începînd cu luna iunie 2017
privind acordarea serviciilor de tineret,
susținerea inițiativelor și proiectelor
grupurilor de inițiativă și organizațiilor de
tineret de la nivel local
4)

Echiparea centrelor

începînd cu luna mai 2017

5)
Acordarea suportului financiar pentru începînd cu luna ianuarie a fiecărui an (2017dezvoltarea Program raional/municipal de 2022)
granturi pentru tineri

