Anexă
la demersul MF nr. 06/4-9/27 din 6 .01. 2021
Raport privind implementarea Strategiei de cheltuieli în anul 2020
Tineret și Sport
Acțiuni CBTM din anul precedent (AB-1)
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2
Realizat

Planificat

Cheltuieli CBTM din anul precedent (AB-1) mii lei
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4
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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
dintre care:
Acțiunea
1.
Asigurarea În anul 2020 managementul în domeniul sportului
managementului în domeniul a fost asigurat.
sportului
Agenție funcțională, care asigură prevenirea și
combaterea fenomenului de dopaj prin elaborarea
Acțiunea 2. Sporirea capacităților și implementarea politicilor și reglementărilor
Agenției Naționale Antidoping
antidoping.
Total subprogramul I
Subprogramul II. Sport

2.979,0

2.452,5

2.458,3

1.621,5

5.437,3

4.074,0

14.000,0

10.415,9

Costul TOTAL
dintre care:
Acțiunea 1. Susţinerea sportivilor
de performanţă prin acordarea
burselor pentru rezultate deosebite,
inclusiv premierea sportivilor și

În anul 2020 au beneficiat 111 sportivi de burse
lunare conform cerințelor prevăzute în Hotărârea
Guvernului
nr.
639/2014
,,aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de stabilire
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antrenorilor
pentru
rezultate
deosebite
demonstrate
la
evenimentele
sportive
de
anvergură

și de plată a burselor lunare sportivilor de
performanță”.
În cadrul festivității ,,Gala Sportului 2020” au fost
premiați 144 de sportivi și antrenori pentru
performanțele obținute în domeniul sportului.

Acțiunea 2. Organizarea şi În limita bugetului alocat pentru sectorul sport, a
desfăşurarea acţiunilor sportive fost asigurat, din punct de vedere financiar,
incluse în Calendarul acţiunilor desfășurarea a circa 200 de acțiuni sportive
sportive naţionale şi internaţionale
naționale, la ramurile de sport olimpice și
neolimpice practicate în Republica Moldova, la
care au participat peste 15 000 de mii de sportivi.
De asemenea, loturile naționale (circa 1800 de
sportivi, la toate categoriile de vârstă) au fost
delegate la competițiile sportive internaționale
incluse în Calendarul acțiunilor sportive pentru
anul 2020. Totodată, în anul 2020 au fost asigurate
cu echipament sportiv 20 de loturi naționale. Au
fost procurate preparate de vitaminizare și
susținătoare de efort pentru membrii loturilor
naționale.
Acțiunea
3.
Desfăşurarea Pe parcursul anului 2020 în instituțiile publice
procesului instructiv-educativ în extrașcolare cu profil sportiv în care Ministerul
cadrul
şcolilor
sportive
şi Educației Culturii și Cercetării exercită calitatea
pregătirea
rezervelor
pentru
de fondator au fost pregătiți sportivi pentru
completarea loturilor naţionale
completarea loturilor naționale, au sporit numărul
sportivilor
participanți
la
competițiile
internaționale.
Subprogramul II. Sport
Subprogramul III Tineret

45.000,0

28.900,8

383.105,0

369.056,2

442 105,0

408.372,9

Costul TOTAL
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dintre care:
Actiunea 1.1 Organizarea şi
desfăşurarea anuală a concursului
de proiecte pentru susţinerea ONGurilor de tineret

Acțiunea 1.2 Susținerea și
desfășurarea
continuă
a
concursurilor de proiecte pentru
grupurile
de
inițiativă
și
organizațiile de tineret prin
intermediul Centrelor de Tineret

1.1 Urmare lansării Programului anual de Granturi
pentru organizațiile de tineret, ediția 2020, au fost
recepționate 58 de dosare, Comisia de examinare
şi selectare a proiectelor, desemnând 24 de
proiecte câștigătoare, cu încheierea ulterioară a 23
de contracte de finanțare.
Suplimentar, au fost susținute:
1. Proiectul ,,Moldovan National Youth
Orchestra: La La Play Voices Academy”
2. ,,Inițiez! Coordonez! Promovez! Program de
instruire a coordonatorilor de voluntari!”
3. ,,Săptămâna Națională a Voluntariatului 2020”;

6.000,0

4.668,2

A fost aprobată Hotărârea de Guvern nr. 477/2020
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 9 autorități a administrației
publice locale de nivelul II (Chișinău, Anenii Noi,
Criuleni, Fălești, Nisporeni, Ocnița, Sîngerei,
Soroca , Ungheni).

1.500,0
(MF)

597,0
(MF)

Ediția 2020 a fost direct influențată de
instituirea situației de urgență
națională în legătură cu apariția noului
virus COVID 19 și interzicerea
oricăror activități fizice în masă
(seminare, instruiri, conferințe etc).
Astfel, organizațiile au fost nevoite săși ajusteze proiectele și planurile de
activități la noile cerințe, trecând la
activități în format online. Prin urmare,
la o bună parte s-au redus și costurile
inițial planificate, iar o parte chiar au
renunțat la implementarea proiectelor.
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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Prin intermediul Programului de asistență pentru
consolidarea
și
dezvoltarea
Consiliilor
Raionale/Municipale ale tinerilor (CR/MT) a fost
acordat suport financiar pentru
structuri
reprezentative ale tinerilor din 23 UAT.
Rata de participare a tinerilor în procesul
decizional la nivel raional/municipal constituie
65,7% din numărul total al UAT nivel II (23
CR/MT) și 14,9% UAT de nivel I (134 Consilii
locale/comunitare ale tinerilor din 899 localități
ale republicii). Numărul tinerilor implicați în
activitatea
consiliilor
raionale/municipale,
beneficiari direcţi unici după segmentul de
vârstăestede 17439 tineri.
În scopul consolidării structurilor reprezentative
ale tinerilor la nivel local în anul 2020 s-a pus
accent pe dezvoltarea instituțională a CR/MT și
crearea consiliilor locale/comunitate, numărul
consiliilor
create
fiind
de 18 structuri
reprezentative ale tinerilor 7 raioane ale republicii,
create 16 rețele raionale municipale ale CR/MT.
În cadrul Programului în anul 2020 au fost
realizate un șir de activități care au contribuit la
implicarea tinerilor în procesul de planificare
bugetară, fiind elaborate 64 programe/proiecte
care au fost înaintate cu titlu de recomandare
pentru 17 APL pentru bugetul pe componenta
tineret, dintre care 84% din proiectele expediate
au fost aprobate la ședința APL de aprobare a
bugetului local pentru anul 2021.
Acțiunea 3. Dezvoltarea și În anul 2020 MECC a continuat implementarea
Programului de Dezvoltare a Centrelor de Tineret
extinderea serviciilor de tineret
pentru anii 2017-2022. La momentul actual
Rețeaua Centrelor de Tineret include 22 centre
raionale/municipale și 19 filiale ale acestora, care
are o acoperire teritorială de peste 62% din
Acțiunea
2.
Susținerea
Programului de asistenţă pentru
consolidarea
şi
dezvoltarea
consiliilor raionale/municipale ale
tinerilor

1.519,1

1.335,6

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.

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 și
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numărul total de UAT, și care, în perioada de
referință, au beneficiat de suportul acordat prin
intermediul programului nominalizat.
În cadrul ,,Fondului Comun pentru dezvoltarea
Centrelor de tineret și consolidarea participării
tinerilor” al MECC, SDC și UNFPA a fost oferit
suport pentru atingerea rezultatelor scontate
pentru anul 2020, obținute în colaborare cu
partenerii naționali și locali, asigurând un
angajament ferm al tuturor părților implicate în
implementarea programului:
- Programul de instruire online pentru lucrătorii
de tineret, care a inclus 15 sesiuni, pentru 4060 beneficiari per sesiune;
- Programul de capacitare în domeniul
managementului instituțional pentru Centrele
de
tineret,
suport
în
îmbunătățirea
managementului instituțional, condițiilor
pentru ajustarea și prestarea serviciilor
destinate tinerilor la nivel local și în condiții de
situație pandemică;
- Programul
de
instruire
online
”Particularitățile
de
Dezvoltare
a
Adolescenților”, realizat în parteneriat cu AO
”Sănătate pentru tineri” în cadrul căruia au
beneficiat de instruire 44 Centre de tineret;
- Programul de mentorat în outreach/lucrul
mobil de tineret ( 13 Centre de tineret au
beneficiat de instruire, peste 1300 tineri
implicați);
- Program de mentorat în voluntariat (23
participanți instruiți, 11 echipe de voluntariat
create în cadrul Centrelor de tineret, 18
activități realizate, peste 500 tineri beneficiari);
- Proiectul #YouCreate -în cadrul căruia au fost
realizate 27 inițiative ale tinerilor din 25

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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comunități, cu implicarea a peste 500 tineri, 40
reprezentanți ai Centrelor de Tineret și 45 cadre
didactice).
- 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;
Acțiunea
Programului
Tineretului”

4.

Realizarea În cadrul Programului ,,Sipoteni-Capitala
,,Capitala
a Tineretului 2020” a fost planificată realizarea a 20
de activități prin susținerea financiară a 4 proiecte,
în cooperare cu organizațiile necomerciale
partenere.

Actiunea 5. Crearea și asigurarea
funcționalității Agenției Naționale
pentru Dezvoltarea Programelor și
Activității de Tineret

Agenția
Națională
pentru
Dezvoltarea
Programelor și Activității de Tineret a fost
constituită prin HG 598/2020. Procesul de
angajare a personalului cu funcție de conducere a
fost inițiat tardiv, iar la această etapă Agenția nu
este funcțională. Concursul pentru funcția de
Director care este derulat de MECC are anunțat
termenul limită pentru depunerea dosarelor 12
februarie 2021.

Actiunea 6. Susținerea proiectelor
și
activităților
cu
caracter A fost acordat suport pentru organizarea și
intersectorial (drepturile omului, desfășurarea următoarelor activități:
TFU, sănătate, cultură, negocieri

1.005,0

568,6

Reieșind din contextul pandemic, o
parte din activități au fost transferate
pentru anul 2021, fiind prelungite
contractele de finanțare prin acord
adițional.

2.500,0

0,0

Reticența conducerii autorității publice
centrale de a iniția concursul de
angajare pentru personalul Agenției a
condus la lipsa de funcționalitate a
acesteia.

280,3

358,6

Au fost susținute activitățile stabilite în
planuri de acțiuni intersectoriale (unde
MECC apare ca partener de
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colective, angajare în câmpul 1. Expoziție-Concurs
de
Artă
Plastică
muncii, cooperare internațională,
Contemporană
,,NOI:
TINERETUL
migrație și relații cu diaspora etc.)
CREATOR”;
2. Concursul național ,,Cel mai bun plan de
afaceri”;
3. Târgului Firmelor de Exercițiu;
4. „Gala Premiilor Naționale pentru Dezvoltarea
Sectorului de Tineret”, ediția 2020;
5. Concursul de creație ”Tinerii împotriva
traficului de ființe umane” , ediția 2020;
6. Concursul național „Premiul Media pentru
Tineri”, ediția 2020.
Acțiunea 7. Realizarea politicilor Suport financiar și logistic în crearea și
de tineret în cadrul UAT
funcționarea rețelelor raionale/municipale ale
consiliilor de tineret.
Asigurarea funcționalității centrelor de tineret,
finanțarea programelor/serviciilor prestate tineri,
inclusiv atragerea resurselor financiare externe.
Total Subprogramul
”Tineret”

implementare), plus a crescut numărul
de solicitări de finanțare a proiectelor.

41.303,8

34.881,7

61.908,8

44.909,7
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