
 

REGULAMENTUL 

DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A PROGRAMULUI 

,,CAPITALA TINERETULUI” 

 

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Programului ,,Capitala 

Tineretului” stabilește direcțiile prioritare de intervenție, obiectivele, procedura de 

organizare și desfășurare a concursului de selecție, precum și mecanismul de 

implementare a Programului nominalizat. 

2. Programul ,,Capitala Tineretului” (în continuare Programul) presupune 

selectarea unei localităţi din Republica Moldova, în cadrul căreia, pe parcursul 

unui an, sunt concentrate activităţile de tineret ale autorităţii publice locale, ONG-

urilor naționale şi locale, organizaţiilor internaţionale, precum şi ale autorităților 

publice centrale.  

3. Programul are la bază următoarele direcţii prioritare de intervenţie: 

a) implementarea politicii de tineret la nivel local; 

b) încurajarea autorităţilor administraţiei publice locale şi consolidarea 

capacităţilor acestora în procesul de dezvoltare a unui model eficient de 

implementare a politicii de tineret la nivel local; 

c) apropierea administraţiei publice locale faţă de tineri; 

d) susţinerea autorităţilor administraţiei publice locale în dezvoltarea 

parteneriatelor; 

e) consolidarea sectorului de tineret la nivel local. 

4. Activităţile din cadrul Programului urmăresc atingerea următoarelor 

obiective: 

a) crearea oportunităților de petrecere a timpului liber și de promovare a modului 

sănătos de viață;  

b) informarea tinerilor despre oportunitățile de dezvoltare culturală, educaţională şi 

antreprenorială; 

c) creșterea nivelului de implicare a tinerilor în procesul de luare a deciziilor și 

crearea/consolidarea Consiliilor Locale ale Tinerilor; 
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d) sporirea nivelului de activism civic și de implicare voluntară a tinerilor; 

e) dezvoltarea infrastructurii pentru activitatea de tineret. 

5. La Program aplică autoritățile administrației publice locale de nivelul I, 

precum şi municipiile clasificate ca autorități ale administrației publice locale de 

nivelul II, cu excepţia mun. Chișinău și autorităților publice locale care au deținut 

titlul ,,Capitala Tineretului” în ultimii 3 ani de la ediția pentru care se depune 

dosarul de aplicare. 

6. Programul este organizat şi finanţat de către autoritatea publică centrală de 

specialitate  care asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniul de tineret 

(în continuare autoritarea finanțatoare) şi este implementat de către autoritatea 

administraţiei publice locale, în parteneriat cu organizațiile de tineret selectate 

conform prevederilor prezentului Regulament.  

7. Procedura de organizare a concursului, desemnarea autorității 

administrației publice locale câștigătoare, precum și modul de finanțare a 

Programului din bugetul de stat constituie informaţii de interes public. 

8. Noțiunile din prezentul Regulament au semnificația prevăzută de Legea nr. 

215/2016 cu privire la tineret (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, art. 

688), precum şi de ordinul ministerului tineretului și sportului nr.165t/2017 cu 

privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi desfăşurarea 

Programului de Granturi pentru organizaţiile de tineret şi a concursului 

naţional/local de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 347-357, art. 1352). 

9. În sensul prezentului Regulament se defineşte următoarea noţiune: 

contribuţie proprie – aportul financiar şi/sau material al autorității administrației 

publice locale, care cuprinde și contribuția partenerilor. 
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CAPITOLUL II. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 

DE SELECŢIE 

Secţiunea 1 

 Domeniile de finanţare 

10. Domeniile specifice de finanţare sunt stabilite anual în baza documentelor 

de politici în vigoare şi publicate în anunţul privind lansarea concursului de 

selecţie. Domeniile stabilite urmăresc atingerea obiectivelor și direcțiilor prioritare 

ale Programului,  prevăzute în Capitolul I. La finanțare se iau în considerare 

interdependența conținutului proiectelor de tineret cu prioritățile stabilite în 

documentele de politici în vigoare. 

11. Autoritatea finanţatoare stabileşte calendarul de organizare a concursului 

de selecţie în funcție de priorităţile stabilite în politica de tineret şi bugetul alocat 

anual pentru finanţarea Programului. 

12. Concursul de selecţie pentru Program se desfăşoară în următoarele etape: 

a) publicarea anunţului; 

b) procedura de selecție; 

c) comunicarea publică a rezultatelor selecției. 

 

Secţiunea 2 

 Comisia de evaluare a dosarelor 

13. Dosarele înregistrate sunt supuse examinării de către o Comisie de evaluare 

(în continuare Comisie) desemnată printr-un ordin intern al conducătorului 

autorității finanțatoare. 

14. Comisia se formează dintr-un număr impar de membri, dar nu mai puțin de 

5 persoane. 

15. Autoritatea finanţatoare stabileşte anual numărul membrilor Comisiei, 

precum şi componenţa acesteia. 

16. În componenţa Comisiei, cel puțin 1/3 din membri, sunt desemnați din 

partea autorităţii finanţatoare. 

17. Preşedintele Comisiei este desemnat din cadrul autorităţii finanţatoare. 
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18. Preşedintele asigură convocarea membrilor Comisiei la şedinţa de evaluare. 

19. Secretarul Comisiei este desemnat din cadrul autorităţii finanțatoare printr-

un ordin intern al conducătorului acesteia. Secretarul Comisiei nu are drept de vot. 

20. Comisia evaluează dosarele în baza criteriilor stabilite în fişa de evaluare 

completată de fiecare membru, conform anexei nr. 1. 

 

Secţiunea 3 

Procedura de aplicare și evaluare 

21. Ca etapă premergătoare aplicării la concursul de selecție, autoritatea 

administrației publice locale ce are intenția de a participa la concurs, desemnează 

printr-o dispoziție, un Coordonator local de Program (în continuare Coordonator). 

22. Coordonatorul asigură comunicarea între autoritatea finanțatoare, 

autoritatea administrației publice locale și beneficiari, atât în procesul de aplicare, 

cât și pe parcursul implementării proiectului, în cazul desemnării în calitate de 

câștigător a autorității administrației publice locale. 

23. Aplicantul depune următorul set de acte:  

a) formularul de aplicare, conform anexei nr. 2; 

b) declarația scrisă de susținere financiară din partea autorității administrației 

publice locale pentru implementarea acțiunilor stipulate în formularul de 

aplicare; 

c) acorduri de parteneriat; 

d) dispoziția prin care este desemnat Coordonatorul. 

24. Setul de acte prevăzut la pct. 23 se completează în limba română. 

25. În procesul de completare a formularului de aplicare, sunt consultate 

structurile reprezentative de tineret, tinerii, partenerii, organizațiile de tineret din 

localitatea aplicantă și alți subiecți interesați. 

26. Dosarele care sunt incomplete și/sau sunt prezentate după expirarea 

termenului limită stabilit de către autoritatea finanțatoare, conform calendarului de 

organizare a concursului de selecţie, nu sunt acceptate. 
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27. Perioada de aplicare este de minimum 30 de zile, din data anunțului public 

de lansare a concursului de selecție. 

28. În cazul în care au fost depuse 2 sau mai puține dosare, perioada de aplicare 

se prelungește cu 15 zile. 

29. Comisia examinează dosarele recepționate, în termen de maxim 20 zile 

lucrătoare de la încheierea perioadei de aplicare. 

30. Proiectele sunt evaluate conform pct. 20 al prezentului Regulament. 

31. Proiectul care acumulează cele mai multe puncte este desemnat câștigător. 

32. Secretarul Comisiei întocmește procesul-verbal în termen de 5 zile 

lucrătoare de la ședința la care a fost desemnat câștigătorul. Procesul-verbal se 

prezintă Președintelui Comisiei. 

 

CAPITOLUL III. IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI 

Secțiunea 1 

Comitetul de coordonare a Programului 

33. În termen de 15 de zile de la desemnarea localităţii câştigătoare, autoritatea 

administrației publice locale, printr-o dispoziție,  dispune crearea Comitetului de 

coordonare a Programului (în continuare Comitet). 

34. Comitetul este format dintr-un număr impar de membri, dar nu mai puțin 

de 5. 

35. Comitetul este format din reprezentanți ai administrației publice locale de 

nivelul I și II, reprezentanți ai structurilor reprezentative de tineret, parteneri, 

organizații de tineret, tineri și alți subiecți interesați. 

36. Comitetul acordă suport și monitorizează procesul de implementare a 

Programului, pe toată durata acestuia. 

37. Comitetul se întruneşte în şedinţe, atât individuale, precum şi în comun cu 

autoritatea finanțatoare, ori de câte ori este necesar, însă nu mai rar de 3 ori pe an. 

38. Comitetul desemnează printr-un proces-verbal lista organizațiilor de tineret 

selectate pentru implementarea Programului și o prezintă autorității finanțatoare în 

termen de 30 zile de la anunțarea publică a localității câștigătoare. 
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39. Conform listei de acțiuni stabilite în anexa nr. 2, fiecare organizație de 

tineret desemnată implementatoare a Programului, completează în termen de 30 

zile de la desemnare, conform domeniului său de activitate, anexa nr. 3 și anexa nr. 

4 a prezentului Regulament. 

40. Autoritatea finanțatoare își rezervă dreptul de a veni cu recomandări și 

modificări asupra conținutului anexei nr. 2, în conformitate cu prioritățile stabilite 

în documentele de politici în vigoare. 

 

Secţiunea 2 

Încheierea şi derularea contractului de finanţare 

41. Finanţarea  organizațiilor de tineret desemnate de către Comitet se 

efectuează în baza unui contract încheiat între părţi din contul şi în limita 

alocaţiilor bugetare prevăzute anual în acest scop. 

42. Contractul se încheie între autoritatea finanțatoare şi organizațiile 

desemnate de către Comitet, în termen de maximum 60 de zile, de la începutul 

anului bugetar pentru care se aplică. 

43. La contract se anexează formularul narativ (conform anexei nr. 3) şi 

formularul bugetar detaliat al proiectului (conform anexei nr. 4). 

44. Realizarea prevederilor contractului de finanţare se  efectuează în 

conformitate cu prevederile ordinului ministerului de resort nr. 165t/2017 cu 

privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi desfăşurarea 

Programului de Granturi pentru organizaţiile de tineret şi a concursului 

naţional/local de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 347-357, art. 1352). 
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Anexa nr. 1 

la Regulamentul de organizare 

 şi desfăşurare a Programului  

,,Capitala Tineretului” 
 

FIŞA DE EVALUARE 

 

Numele, prenumele membrului Comisiei    

____________________________________ 

N

r. 

Criteriu (punctaj maxim) 

Localitatea aplicantă 

   

1.  

Relevanţa şi corelarea activităţilor de tineret cu domeniile de 

finanţare stabilite conform priorităţilor Strategiei naționale de tineret  

 (Punctaj maxim - 25 puncte) 

   

2.  

Suportul financiar, confirmat din partea autorității administrației 

publice locale, pentru desfăşurarea activităţilor din cadrul 

Programului 

 (Punctaj maxim - 15 puncte) 

   

3.  

Capacitatea de implementare, infrastructura locală, resursele 

necesare (umane, administrative, logistice, inclusiv ale organizațiilor 

partenere, etc.) disponibile pe tot parcursul anului în scopul 

desfăşurării activităţilor în cadrul Capitalei Tineretului 

 (Punctaj maxim - 15 puncte) 

   

4.  

Parteneriatele locale, confirmate prin scrisori de suport din partea 

organizațiilor non-guvernamentale de tineret locale şi/sau naţionale, 

în care să fie constatat faptul că acestea susţin autoritățile 

administrației publice locale în procesul de desfăşurare al 

activităţilor în cadrul Programului 

 (Punctaj maxim - 10 puncte) 

   

5.  

Amploarea activităților incluse în proiectul de tineret (local, 

regional, național, internațional) și durabilitatea acestora după 

încheierea Programului în localitatea câştigătoare 

 (Punctaj maxim - 10 puncte) 

   

6.  

Experiența privind colaborarea cu parteneri/donatori în 

implementarea proiectelor de tineret 

(Punctaj maxim - 10 puncte) 

   

7.  
Debut (Aplicantul nu a deținut anterior titlul ,,Capitala Tineretului”) 

(Punctaj maxim - 10 puncte) 
   

8.  
Capacitatea de promovare și mediatizare a Programului 

(Punctaj maxim - 5 puncte) 
   

TOTAL:    

Data:__________________                                Semnătura:_____________________ 
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Anexa nr. 2  
la Regulamentul de organizare 

 şi desfăşurare a Programului  

,,Capitala Tineretului” 

 

 

 

 
 

 

 

Formular de aplicare 

CAPITALA 

TINERETULUI 

2020 
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CAPITALA TINERETULUI 

Formular de aplicare 

 

I. Autoritatea Publică Locală 

Autoritatea publică locală 

aplicantă 

 

Unitatea administrativ-

teritorială de nivelul II din care 

face parte localitatea aplicantă 

 

Populația totală a localității 

aplicante 

 

Populația tânără 

(14-35 ani) 

 

Coordonatorul local 

Nume, Prenume  

Funcția ocupată  

Adresa Strada, nr. Codul poștal Localitatea Raionul 

Telefon  

E-mail  

Web  

 

Organizații de Tineret partenere1 

(multiplicaţi această secţiune ori de câte ori aveţi nevoie) 

Denumirea organizației 

Adresa  

Persoana de contact 

Nume, Prenume   

Funcția ocupată  

Adresa Strada, nr. 

 

Codul poștal Localitatea Raionul 

Telefon  

E-mail  

Web  

                                                 
1Se anexează acordurile de parteneriat cu Organizaţiile de Tineret care vor fi implicate în implementarea Programului 

,,Capitala Tineretului” 



CAPITALA TINERETULUI 

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR 

I. Enumerați toate activitățile pe care intenționați să le derulați pe parcursul anului, în cadrul Programului, inclusiv 

activităţile pe care le veţi găzdui ori pentru care veţi solicita susţinerea autorităţilor publice centrale sau a altor parteneri. 

(Puteți completa și cu alte domenii și activități pe care le consideraţi importante pentru desfăşurarea Programului) 

 

Nr. 

crt. 

 

Activitatea 

 

 

Perioada de 

realizare 

Nivelul 

activităţii 

(local, regional, 

naţional, 

internaţional) 

Parteneri2 

Acoperire financiară 

Descriere succintă a 

activităților 

(se vor include și 

indicatori de rezultat) 

Bugetul 

APL3 

Alte surse4 

 

Suma 

solicitată de la 

autoritatea 

finanțatoare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Domeniul 15: 

         

         

Domeniul 2:  

         

         

Domeniul 3:  

         

         

Domeniul 4:  

         

         
                                                 

2 Se anexează acordurile de parteneriat 
3 Se anexează scrisoarea de confirmare/decizia autorității publice locale sau scrisoarea/acordul de parteneriat (Primărie/Consiliul Raional) cu indicarea mijloacelor financiare alocate 
4 Se specifică sursa cu anexarea  acordurilor de parteneriat, scrisorilor de confirmare din partea donatorilor  cu indicarea mijloacelor financiare alocate 
5 Domeniile de finanţare vor fi stabilite anual în baza documentelor de politici în vigoare şi vor fi publicate în anunţul de intenție privind lansarea concursului de selecţie 
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II. Ce rezultate se doresc a fi atinse de către localitatea aplicantă prin intermediul Programului? 

 

 

 

III. Care este experiența autorității administrației publice locale în implementarea proiectelor de tineret? 

 

 

 

IV. Dispune localitatea aplicantă de infrastructură (centre de tineret, casă de cultură, centre comunitare, centre de sănătate 

prietenoase tinerilor, săli, stadion, etc.) pentru organizarea activităților de tineret? Enumerați-le și descrieți, pe scurt, 

activitatea acestora: 

 

 

 

V. Descrieți mijloacele de promovare/mediatizare pe care intenționați să le utilizaţi şi/sau realizați în timpul desfășurării 

Programului. 
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Anexa nr. 3 

la Regulamentul de organizare 

 şi desfăşurare a Programului  

,,Capitala Tineretului” 

FORMULAR DE COMPLETARE 

_______________6Capitala Tineretului __________7 

1. INFORMAŢIA DESPRE  ORGANIZAȚIA DE TINERET PARTENERĂ 

Denumirea organizaţiei  

Adresa completă  

Număr de telefon   

Adresa electronică  

Website  

 

PERSOANA DE CONTACT 

Nume, Prenume   

Adresa completă  

Număr de telefon   

Adresa electronică  

 

2. INFORMATIA DESPRE PROIECT 

Titlul proiectului  

Domeniul de intervenție/finanțare  

Inițierea proiectului (luna)  

Finalizarea proiectului (luna)  

Durata proiectului 

(se va exprima în luni) 

 

 

3. REZUMATUL PROIECTULUI (max. 500 cuvinte) 

 

 

 

4. PREZENTAREA PROIECTULUI 

Scopul proiectului 

 

 

Obiectivele specifice ale proiectului elaborate în baza criteriilor SMART 

Obiectivul Indicatori 

  

                                                 
6 Denumirea localității câștigătoare 
7 Anul deținerii titulaturii 
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Grupul Ţintă 

 

 

 

Numărul beneficiarilor proiectului 

Direcţi (F/B)  

Indirecţi  

 

Planul de acţiuni/activităţi 

Activitatea Data/perioada 

de desfăşurare  

Domeniul de 

intervenție/finanțare 

Descrierea 

activităţii 

Rezultatele 

planificate 

     

     

     

 

Diagrama Gantt a activităților 

 

 

 

Rezultatele proiectului 

 

 

 

Impactul proiectului 

 

 

 

Partenerii implicaţi în proiect 

Partener Descrierea parteneriatului  

(roluri şi responsabilităţi în proiect, adresa, nr. de 

telefon/fax, poşta electronică, website, persoana de contact) 

 

 

 

 

 

Bugetul proiectului/devizul estimat de cheltuieli 

Suma solicitată de la autoritatea finanțatoare   

Contribuția proprie  

Alte contribuții ale partenerilor  

Suma totală  
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Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului (max. 200 cuvinte) 

 

 

 

Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le utilizaţi 

şi/sau realizaţi în timpul implementării proiectului (max. 200 cuvinte) 

 

 

 

Durabilitatea/Continuitatea proiectului 

 

 

 

Prin semnătura de mai jos, declar în deplină cunoștință de cauză și cu bună-credință, că 

informațiile furnizate în acest formular sunt corecte și exacte.  

 

 

Președintele/Conducătorul organizației de tineret                     _______________________ 
                                                                                 (numele, prenumele şi semnătura



15 
 

Anexa nr. 4 

la Regulamentul de organizare 

 şi desfăşurare a Programului  

,,Capitala Tineretului” 

Bugetul detaliat 

al proiectului  

Denumirea organizaţiei      ______________________________________ 

Denumirea proiectului8 ______________________________________ 

                                                 
8 Anexa respectivă se completează pentru fiecare activitate indicată în Anexa nr. 3 

Linia 

de  

buget 

Itemul bugetar 

 

 

Unitatea 

Costul 

per 

unitate 

Nr. de 

unităţi 

Solicitate de 

la autoritatea 

finanţatoare 

Contribuţia 

solicitant (specificaţi 

fiecare contribuţie) 

Suma 

totală, 

lei 

Descrierea 

narativă 

(corelarea cu 

activităţile 

panificate) 

  
 

   
Buget 

APL 
Alte surse  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 LINIA 1: Cheltuieli pentru mărfuri și servicii, din care: 

1.1 Mărfuri de birotică       

 

0,00  

         

 

  

1.2 Servicii editoriale          0,00  

         

  

 

1.3 Închiriere de spații și 

echipament 

 

  

   

 

 0,00 

 

           

 

 

1.4 Alimentare participanți          0,00  

            

 

 

1.5 Transport participanți          0,00  
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Responsabilul financiar al organizației de tineret                                                                       ____________________________                                                                                                                                                          
(numele, prenumele şi semnătura) 

Președintele/Conducătorul organizației de tineret                                                                       ____________________________                                                                                                                                                           
(numele, prenumele şi semnătura)                                            

                       Data ____________________  Ştampilă 

 

 

1.6 Cazare participanți          0,00  

           

 

 

1.7 Acțiuni de publicitate  

 

      0,00  

         

  

 

1.8 Alte cheltuieli          0,00  

SUBTOTAL LINIA 1:  

 

   

 

0,00  

2 LINIA 2: Servicii de consultanță și expertiză 

            0, 00  

SUBTOTAL LINIA 2:       0,00  

3 LINIA 3: Cheltuieli administrative 

3.1 Remunerarea muncii 

colaboratorilor 

 

 

   

 0,00 

 

          

3.2 Alte cheltuieli 

administrative 

 

 

   

 0,00 

 

SUBTOTAL LINIA 3:       0,00  

TOTAL:       0,00  


