APROBAT:
Octavian BODIȘTEANU
Ministru
___________________________
(semnătura)
____________________________
(data)

PLANUL ANUAL DE ACȚIUNI
al Ministerul Tineretului și Sportului pentru anul 2015

Obiectivul nr.1: Perfecţionarea cadrului juridic în domeniul tineretului şi sportului:
Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen
de
realizare

Responsabil
(subdiviziune)

1.1. Proiecte de acte legislative:
1.1. Modificarea și completarea Legii cu privire la tineret

Proiectul legii definitivat și înaintat spre
aprobare

Trim. IV

1.2. Definitivarea proiectului legii privind modificarea și
completarea Legii nr.330-XIV din 25.03.1999 ,,Cu privire
la cultura fizică și sport”

Proiectul legii definitivat și înaintat spre
aprobare

Trim. IV

Direcția tineret
Direcția juridică
Grupul de lucru
Direcția juridică
Direcția sport
Grupul de lucru

1.2. Proiecte de acte normative:
1.2.1. Monitorizarea procesului de implementare a
Hotărîrii Guvernului nr.733 din 29.09.2011 „Cu privire la
crearea Comisiei guvernamentale pentru politicile de
tineret”

Raportul de monitorizare întocmit

Trim IV

Direcția tineret
Direcția analiză, monitorizare și
evaluare a politicilor

1.2.3. Elaborarea Regulamentului-cadru al consiliilor
locale ale tinerilor

Regulament-cadru elaborat și înaintat spre
aprobare

Trim. IV

Direcția tineret
Grupul de lucru

1.2.4. Elaborarea proiectului regulamentului-cadru al
Comisiei raionale (municipale) pentru politicile de tineret
1.2.5. Elaborarea proiectului Regulamentului-cadru de
acordare a granturilor mici la nivel de raion dedicat
dezvoltării sectorului neguvernamental de tineret
1.2.6. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind
modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.1552
din 04.12.2002 „Pentru aprobarea normelor financiare
pentru activitatea sportivă”

Proiectul regulamentului-cadru elaborat și
înaintat spre aprobare
Proiectul Regulamentului-cadru elaborat și
înaintat spre aprobare

Trim IV

Direcția tineret
Grupul de lucru
Direcția tineret
Grupul de lucru

Proiectul hotărîrii Guvernului elaborat și
prezentat spre aprobare

Trim. IV

Direcția sport
Direcția juridică
Grupul de lucru

1.2.7. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind
modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 639
din 28.07.2014 „Pentru aprobarea Regulamentului cu
privire la modul de stabilire şi de plată a burselor lunare
sportivilor de performanţă”
1.2.8. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind
completarea și modificarea Hotărîrii Guvernului nr.807
din 07.12.2009 „Pentru aprobarea modificărilor şi
completărilor ce se operează în unele hotărîri ale
Guvernului”
1.2.9. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind
modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.356
din 26.03.2003 „Cu privire la aprobarea Regulamentului
de organizare și funcționare a federațiilor sportive
naționale”

Proiectul hotărîrii Guvernului elaborat și
prezentat spre aprobare

Trim. II

Direcția sport
Direcția juridică
Grupul de lucru

Proiectul hotărîrii Guvernului elaborat și
prezentat spre aprobare

Trim. I

Direcția sport
Direcția juridică
Grupul de lucru

Proiectul hotărîrii elaborat și înaintat spre
aprobare

Trim. IV

Trim IV

Direcția sport
Secția sport de performanță
Direcția juridică
Federațiile Sportive naționale

1.2.10. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind
completarea și modificarea Hotărîrii Guvernului nr.766
din 12.11.2001 “Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, structurii și efectivului limită a aparatului
central al acestuia”
1.2.11. Definitivarea proiectului hotărîrii Guvernului
privind reorganizarea Î.S. „Manejul de Atletică Ușoară”

Proiectul hotărîrii Guvernului elaborat și
înaintat spre aprobare

Trim. III

Direcția sport
Secția școli sportive şi sportul pentru
toţi
Direcția Juridică

Proiectul hotărîrii Guvernului definitivat și
înaintat spre aprobare

Trim. II

Direcția juridică
Direcția financiară
Grupul de lucru

Obiectivul nr.2: Elaborarea documentelor de politici în domeniul tineretului şi sportului:
2.1.Elaborarea Programului de Dezvoltare Strategică Proiectul Programului elaborat și prezentat
spre aprobare
a sectorului de tineret și sport pentru anii 2015-2017

Trim. IV

Grupul de lucru
Direcția analiză, monitorizare și
evaluare a politicilor

2.2. Elaborarea și actualizarea Strategiei sectoriale de Proiectul Strategiei elaborat şi prezentat spre
cheltuieli pe sectorul tineret și sport pentru anii 2016- aprobare
2018

Trim. II

Grupul de lucru
Direcția financiară
Direcţia analiză, monitorizare şi
evaluare a politicilor
Grupul de lucru
Direcția sport
Direcția analiză, monitorizare și
evaluare a politicilor
Direcția juridică
Direcția sport,
Direcția analiză, monitorizare și
evaluare a politicilor
Direcția juridică
Grupul de lucru

2.3. Elaborarea proiectului Strategiei de dezvoltare a
culturii fizice și sportului în Republica Moldova 2020

Proiectul strategiei elaborat și înaintat spre
aprobare

Trim. IV

2.4. Elaborarea proiectului Programului naţional de
propagare a modului de viaţă sănătos și a Planului de
acțiuni pentru implementarea acestuia

Proiectul Programului elaborat şi prezentat
spre aprobare

Trim. IV

2.5. Definitivarea Propunerii de Politică Publică
„Consolidarea unui mecanism viabil de coordonare și
dezvoltare a voluntariatului”

Propunere de Politică Publică definitivată și
înaintată la CIPS pentru aprobare

Trim. IV

2.6. Elaborarea conceptului privind mecanismul de
colectare a datelor din sectorul de tineret

Concept elaborat și consultat

Trim IV

Direcția tineret
Grupul de lucru
Direcția analiză, monitorizare și
evaluare a politicilor
Direcția tineret,
Grupul de lucru

Obiectivul nr.3: Consolidarea capacităților umane ale tinerilor, lucrătorilor de tineret, reprezentanților ONG-urilor, a centrelor de resurse pentru tineri în
domeniul tineretului:
(Strategia națională de dezvoltare a sectorului de tineret 2020)
Trim.I-IV Direcția tineret
3.1. Organizarea și desfășurarea modulelor (sesiunilor) de Numărul sesiunilor organizate și desfășurate
formare a specialiștilor de tineret din cadrul APL și liderii Numărul lucrătorilor din APL și liderilor de
de tineret privind mecanismele de implicare a tinerilor în
tineret instruiți
procesul de luare a deciziilor
Pe
3.2. Acordarea suportului financiar și metodologic pentru
Numărul de traininguri organizate și
Direcția tineret
parcursul
organizarea și desfășurarea trainingurilor de formare și
desfășurate;
anului
Numărul de beneficiari
perfecționare continuă a lucrătorilor de tineret, tinerilor
lideri și reprezentanților ONG-urilor de tineret
3.3. Asigurarea coordonării procesului de instruire a
coordonatorilor de voluntari
3.4. Acordarea suportului financiar și metodologic pentru
Elaborarea recomandărilor pentru modelul fișei postului a
specialistului de tineret din cadrul autorităţilor
administraţiei publice locale, în special a celor ce se referă
la susținerea și dezvoltarea consiliilor locale ale tinerilor
3.5. Acordarea suportului financiar și metodologic pentru
crearea rețelei naționale ale consiliilor locale ale tinerilor

Numărul coordonatorilor de voluntari instruiți

Fişa postului specialistului de tineret
elaborată și recomandată autorităţilor
administraţiei publice locale

Eveniment de consultare la nivel național cu
consiliile locale ale tinerilor;
Numărul proiectelor susținute financiar și
metodologic ale consiliilor locale ale tinerilor
privind consolidarea instituțională,
participarea tinerilor

Pe
parcursul
anului
Trim IV

Direcția tineret

Pe
parcursul
anului

Direcția tineret

Direcția tineret

3.6. Acordarea suportului financiar și metodologic pentru
organizarea și desfășurarea ședințelor rețelelor raionale ale
consiliilor locale ale tinerilor
3.7. Elaborarea unui ghid al competențelor lucrătorului de
tineret

3 ședințe ale rețelei raionale organizate și
desfășurate
Numărul participanților la ședințe
Ghid al competențelor lucrătorului de tineret
elaborat și aprobat

Trim. I-IV

Direcția tineret

Trim. IV

Direcția tineret

3.8. Elaborarea setului de documente necesare formării
Trim IV
Set de documente elaborat și consultat
Direcția tineret
profesionale și recunoașterii juridice a profesiei
lucrătorului de tineret
Obiectivul nr.4: Sporirea gradului de participare la nivel local, regional și național a organizațiilor de tineret, grupurilor de inițiativă, precum și a lucrătorilor
de tineret la realizarea politicilor de tineret sectoriale (voluntariat, educație nonformală, mass-media, protecția socială, cultură, sănătate, etc.)
(Strategia națională de dezvoltare a sectorului de tineret 2020, Strategia de dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 2012–2015 )
4.1. Acordarea suportului la realizarea unui studiu privind Studiu realizat
Trim IV
Direcția tineret
Grupul de lucru
gradul de activism civic în rîndul tinerilor
4.2. Asigurarea funcționalității Comisiei de certificare a Numărul de ședințe organizate și desfășurate
ale Comisiei
instituţiilor gazdă a activității de voluntariat
Numărul de instituții gazdă a activității de
voluntariat acreditate
Numărul de carnete de voluntar oferite
4.3. Organizarea și susținerea acțiunilor pentru tineret în Numărul de acțiuni realizate/susținute
cadrul proiectului „Capitala Tineretului” și selectarea Concurs lansat și localitate selectată pentru
UAT ce va continua realizarea proiectului în anul 2016
anul 2016

Trim. I-IV

Direcția tineret

Pe
parcursul
anului

Direcția tineret

4.4. Organizarea acțiunii dedicate Zilei Naționale a Evenimentul Premiul pentru Tineret organizat
tineretului și desemnarea laureaților Premiului pentru și desfășurat;
Numărul de laureați desemnați
Tineret, ediția 2015

Trim IV

Direcția tineret

4.5. Organizarea acțiunilor dedicate Zilei Naționale a Numărul de activități realizate
Tineretului și Zilei Internaționale a Studentului

Trim IV

Direcția tineret

4.7. Susținerea organizării și desfășurării Săptămînii Numărul de activități desfășurate în cadrul
naționale a Voluntariatului
Săptămînii naționale a voluntariatului

Trim IIIIV

Direcția tineret

Trim IV
Festival organizat și desfășurat;
Numărul tinerilor participanți la concurs;
Numărul de premianți
10 acțiuni realizate cu participarea a circa 500 Trim. I-IV
de beneficiari

Direcția tineret

4.10. Organizarea și desfășurarea forumului rețelei
consiliilor locale ale tinerilor

Forum organizat și desfășurat;
Numărul participanților la Forum

Trim. IV

Direcția tineret

4.11. Promovarea și susținerea tinerilor prin manifestări
publice, participări la acțiuni cultural-artistice, dezvoltarea
creativității și diversității culturale, solidarității etc.

Numărul de activități realizate/susținute

Trim. I-IV

Direcția tineret

4.12. Susținerea presei de tineret (ziare și posturi de radio
școlare și studențești) și stimularea lansării rubricilor și
emisiunilor dedicate tinerilor în mass-media națională și
locală

Susţinerea a 3 mijloace de informare pentru
tineri

Trim. I-IV

Direcția tineret

4.13. Susținerea creării paginilor web, blogurilor, etc., Numărul paginilor web, blogurilor, rubricilor
precum și stimulării lansării rubricilor și emisiunilor create și a emisiunilor pentru tineri susținute
dedicate tinerilor

Pe
parcursul
anului

Direcția tineret

4.14. Promovarea activităților de educație nonformală

Numărul de activități promovate și/sau
susținute financiar;
Numărul de beneficiari ai activităților de
educație nonformală

Pe
parcursul
anului

Direcția tineret

4.15. Realizarea campaniei de informare cu privire la
necesitatea participării tinerilor în procesul de luare a
deciziilor

Numărul activităților desfășurate în cadrul
campaniei de informare

Trim. IIIV

Direcția tineret

4.8. Organizarea și desfășurarea Festivalului Voluntarilor

4.9. Organizarea şi desfăşurarea Forumurilor pentru
tineret, şcolilor și taberelor de vară, seminarelor și
conferinţelor tematice

Direcția tineret

4.16. Susținerea activităților rețelei de tineri educatori „De Nr. de acțiuni susținute și organizate în
comun
la egal la egal”

Pe
parcursul
anului

Direcția tineret

4.17. Asigurarea informării tinerilor cu privire la modul Numărul de acțiuni realizate;
Nr. tinerilor informați (beneficiari);
sănătos de viață
Nr. materialelor informative editate
distribuite
4.18. Susținerea acțiunilor cu caracter intersectorial Numărul de acțiuni susținute
(drepturile omului, TFU, antidrog, alcool, drepturile
copilului, mass-media, negocieri colective, demografie,
migrație și relații cu diaspora etc.)

Pe
parcursul
anului

Direcția tineret

Trim. I-IV

Direcția tineret

și

Obiectivul nr.5: Creșterea nivelului de mobilitate a tinerilor, inclusiv a celor cu oportunități reduse la nivel național și internațional:
(Strategia națională de dezvoltare a sectorului de tineret 2020, Planul Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica
Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016)
5.1.Promovarea programului „ERASMUS Plus” şi a altor
Trim IV
Numărul și tipul de instrumente de promovare
Direcția tineret,
programe internaționale
(mass-media, pliante, broșuri etc.)
Serviciul relații internaționale
5.2. Elaborarea Ghidului programelor de mobilitate a
tinerilor

Ghid de mobilitate elaborat și consultat

Trim IV

Direcția tineret,
Serviciul relații internaționale

5.3. Facilitarea schimbului de experiențe dintre membrii
consiliilor locale ale tinerilor

Numărul de schimburi realizate/susținute
Numărul de beneficiari
Numărul de proiecte comune inițiate privind
soluționarea problemelor tinerilor la nivel
local
Numărul de evenimente susținute
Numărul de beneficiari

Pe
parcursul
anului

Direcția tineret

Trim. IIIV

Direcția tineret,
Serviciul relații internaționale

5.4. Susținerea evenimentelor de promovare a mobilității
tinerilor și a lucrătorilor de tineret

5.5. Organizarea și susținerea activităților de informare
privind procesul de integrare europeană și valorile
comunității europene

Numărul activităților organizate și susținute
Numărul de beneficiari

Trim. I-IV

Direcția tineret,
Serviciul relații internaționale

Obiectivul nr.6: Stimularea inițiativelor și dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rîndul tinerilor precum și facilitarea angajării lor în cîmpul muncii:
(Strategia națională de dezvoltare a sectorului de tineret 2020)
6.1. Organizarea de conferinţe, instruiri, şcoli de vară Numărul evenimentelor organizate/susținute
Direcția tineret
Pe
pentru tineri în scopul dezvoltării abilităților și Numărul de tineri beneficiari
parcursul
cunoștințelor antreprenoriale
anului
6.2. Organizarea Tîrgului locurilor de muncă pentru tineret

Numărul vizitatorilor tîrgului - minim 2000 Trim. II
vizitatori
Numărul de tineri angajați
6.3. Desfășurarea forumului național al tinerilor
Forum organizat și desfășurat
Pe
Numărul de tineri antreprenori participanți la parcursul
antreprenori
anului
forum
Obiectivul nr.7: Asigurarea calității și eficienței serviciilor oferite tinerilor:
(Strategia națională de dezvoltare a sectorului de tineret 2020)
7.1. Elaborarea proiectului regulamentului-cadru al Regulament-cadru de activitate al prestatorilor Trim IV
de servicii pentru tineri elaborat şi aprobat
prestatorului de servicii prietenoase tinerilor

Direcția tineret

7.2. Elaborarea şi aprobarea standardelor minime de Standarde minime de calitate pentru serviciile
prietenoase tinerilor elaborate și aprobate
calitate pentru serviciile prietenoase tinerilor

Trim IV

Direcția tineret,
Grupul de lucru

7.3. Susținerea activităților rețelei centrelor de tineret și Forum organizat și desfăşurat
organizarea unui forum al prestatorilor de servicii Numărul de acțiuni organizate și/sau susținute
Numărul de recomandări recepționate din
prietenoase tinerilor
partea prestatorilor de servicii

Pe
parcursul
anului

Direcția tineret

7.4. Facilitarea schimburilor de experienţe în cadrul reţelei Numărul de schimburi de experienţe naţionale
naţionale a prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor şi şi internaţionale realizate
Numărul de beneficiari
la nivel internaţional

Pe
parcursul
anului

Direcția tineret

Direcția tineret

Direcția tineret,
Grupul de lucru

Obiectivul nr.8: Fortificarea capacităților, rolului și a percepției publice a sectorului asociativ de tineret pentru a răspunde eficient necesităților tinerilor:
(Strategia națională de dezvoltare a sectorului de tineret 2020)
Pe
8.1. Stimularea parteneriatelor dintre administrația publică Numărul de parteneriate stabilite de APL cu
Direcția tineret
ONG-urile
de
tineret
în
baza
mecanismului
de
parcursul
locală și sectorul asociativ de tineret privind contractarea
contractare a serviciilor
anului
de servicii
8.2. Susținerea organizării și desfășurării unui tîrg al Tîrg organizat și desfășurat
Numărul ONG-urilor participante
ONG-urilor de tineret

Trim. IIIIV

Direcția tineret

8.3. Organizarea și desfășurarea Programului de Granturi,
dedicat susținerii sectorului neguvernamental de tineret,
prin selectarea și aprobarea spre finanțare a propunerilor
de proiecte parvenite din partea ONG-urilor de tineret

Numărul proiectelor finanțate
Numărul rapoartelor de implementare a
proiectelor cîștigătoare recepționate
1 raport general elaborat

Trim.I- IV

Direcția tineret

8.4. Continuarea implementării programului ,,Fondul Numărul de proiecte susținute în comun cu
comun pentru Organizațiile Societății Civile din organizațiile partenere
Republica Moldova”

Pe
parcursul
anului

Direcția tineret

8.5. Susținerea inițiativelor tinerilor la nivel de comunitate Numărul de acțiuni comunitare susținute;
Numărul de tineri care administrează granturi
(susținerea și dezvoltarea Proiectului ,,Fondul pentru
mici/fonduri la nivel local
Tineri”)

Pe
parcursul
anului

Direcția tineret

Obiectivul nr.9: Consolidarea parteneriatelor cu statele și structurile de tineret și sport ale organizaţiilor internaţionale prin sporirea rolului Republicii
Moldova în dezvoltarea politicilor de tineret şi sport la nivel european, regional și mondial:
(Strategia națională de dezvoltare a sectorului de tineret 2020)
9.1. Dezvoltarea cooperării multilaterale prin asigurarea
Trim. I-IV Serviciul relații internaționale
2 acțiuni realizate în comun cu
unei comunicări dinamice și eficiente cu organizațiile și
țările/structurile internaționale partenere;
Direcția Tineret
structurile internaționale ce susțin politicile de tineret și
2 acorduri inițiate/agreate și/sau semnate;
Direcția Sport
sport (Consiliul Europei, Uniunea Europeană, Organizația Participarea la cel puțin 3 ședințe/întruniri ale
Națiunilor Unite, Comunitatea Statelor Independente,
structurilor la care RM este membră
GUAM, OCEMN, Grupul de la Visegrad etc.)
9.2. Susținerea organizării, în comun cu organizațiile și
2 evenimente susținute/organizate și 10 tineri Trim. I-IV Serviciul relații internaționale

instituțiile de tineret și sport partenere, a conferinţelor,
forumurilor, seminarelor etc. internaționale în Republica
Moldova în domeniul politicilor de tineret și sport,
conform angajamentele asumate în cadrul organizațiilor
internaționale (Consiliul Europei, CSI, GUAM, ICE,
OCEMN, etc.)
9.3. Dezvoltarea cooperării bilaterale în domeniul
tineretului și sportului prin încheierea unor acorduri și/sau
elaborarea în comun a unor planuri de acțiuni, prioritare
fiind următoarele state: România, Georgia, Lituania,
Ucraina, Estonia, etc.
9.4. Stabilirea contactelor și inițierea procesului de
colaborare prin susținerea și realizarea unor acțiuni în
comun cu unele țări ce dețin practici și experiențe pozitive
în sectorul de tineret și sport (Azerbaidjan, Federația Rusă,
Cehia, Belgia, Armenia, Franța, Serbia, Ungaria, Polonia,
Georgia, Țările de Jos, etc.)

delegați

Direcția tineret
Direcția sport

Numărul de acorduri, Planuri de acțiuni
inițiate/agreate și/sau semnate

Trim. I-IV

Serviciul relații internaționale
Direcția tineret
Direcția sport
Direcția juridică

3 acțiuni realizate în comun cu țările
partenere

Trim. I-IV

Serviciul relații internaționale
Direcția tineret
Direcția sport

Obiectivul nr.10: Promovarea cooperării în domeniul politicilor de tineret și sport între Uniunea Europeană și Republica Moldova:
(Planul Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016, Strategia
națională de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 )
10.1. Implementarea proiectelor 10ember10 cu stateleTrim. I-IV Serviciul relații internaționale
Cel puțin 2 proiecte inițiate/agreate și/sau
membre ale UE în vederea dezvoltării sectorului de tineret realizate în comun cu statele 10ember ale
Direcția tineret
și sport
Uniunii Europene
Direcția sport
Trim. I-IV Serviciul Relații Internaționale
10.2. Asigurarea reprezentării și participării organizațiilor Participarea la cel puțin 3 evenimente și
și instituțiilor sportive și de tineret la evenimente,
delegarea a cel puțin 10 tineri/sportivi
Direcția tineret
conferințe, forumuri și seminare internaționale organizate
Direcția sport
în țările UE
10.3. Implementarea prevederilor Acordului de parteneriat Cel puțin 2 evenimente susținute/orgnizate
Trim. I-IV Serviciul relații internaționale,
între Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii
10 tineri delegați
Direcția tineret

Moldova și Proiectul „Estern Partnership Youth Regional
Unit” (EPYRU)
Obiectivul nr.11: Crearea condițiilor optime de pregătire a sportivilor de performanță (PDS)
11.1. Acordarea suportului metodologic federațiilor
sportive la elaborarea strategiilor de dezvoltare a ramurilor
de sport respective (haltere, tenis de cîmp, lupte, fotbal,
box)

Numărul proiectelor de strategii elaborate și
înaintate spre aprobare -5 proiecte

Trim. IV

11.2. Examinarea şi aprobarea planurilor individuale de
pregătire pe anul 2015 a sportivilor de performanţă

90 planuri individuale examinate şi aprobate

Trim. I

11.3. Elaborarea Calendarului acţiunilor sportive naţionale
şi internaţionale pe anul 2015
11.4. Elaborarea Listei lotului naţional pe anul 2015, ca
baza juridică, financiară şi economică pentru sportivi şi
profesorii-antrenori
11.5. Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire
la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.381
din 13.04.2006 „Cu privire la condițiile de salarizare a
personalului din unitățile bugetare”
11.6. Asigurarea loturilor naționale cu echipament sportiv

Calendar elaborat și aprobat

Trim. I

Lista lotului naţional pe anul 2015 elaborată și
aprobată

Trim. I

Direcția sport
Secția sport de performanță

Proiectul hotărîrii Guvernului elaborat și
prezentat spre aprobare

Trim. II

Direcția sport
Secția sport de performanță
Direcția juridică

Numărul loturilor echipate - 15 loturi

Trim. IV

Direcția sport, Secția sport de
performanță
Direcția sport, Secția sport de
performanță

Direcția sport, Secția sport de
performanță
Direcția analiză, monitorizare și
evaluare a politicilor
Federațiile Sportive Naționale
Direcția sport, Secția sport de
performanță
Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor
Naționale
Direcția sport

11.7. Analiza dosarelor prezentate spre examinare
400 dosare analizate şi prezentate Comisiei
Trim. IV
Comisiei republicane de acordare a titlurilor şi categoriilor spre examinare
sportive şi acordarea titlurilor, categoriilor sportive,
conform Clasificaţiei Sportive Unice a Republicii
Moldova
Obiectivul nr.12: Asigurarea realizării activităților sportive conform Calendarului acțiunilor sportive naționale și internaționale pe anul 2015:
12.1. Organizarea şi desfăşurarea campionatelor naţionale

Numărul campionatelor organizate și

Trim. I-IV

Direcţia sport, Secția sport de

la ramurile de sport olimpice şi neolimpice practicate în
Republica Moldova
12.2. Delegarea loturilor naţionale la concursurile
internaţionale incluse în Calendar pe anul 2015
12.3. Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor culturalsportive consacrate „Zilei Sportivului 2015”

desfășurate – 400 de campionate
Numărul de participanți - 20 000 - 25 000 de
sportivi la competiţiile interne
150 de concursuri internaționale
Numărul de participanți - 2500 de sportivi
participanţi la concursurile internaţionale
Acţiune cultural-sportivă organizată și
desfășurată

performanţă

Trim. I-IV

Direcţia sport, Secția sport de
performanţă

Trim. II
Direcția sport

12.4. Organizarea şi desfăşurarea festivităţii de premiere a
sportivilor pentru rezultatele obţinute în anul 2015 „Gala
Sportului 2015”
12.5. Desfășurarea Turneului de mini-fotbal “Cupa
Eroilor”, consacrat Eroilor căzuți în războiul pentru
apărarea integrității teritoriale și Independenței Republicii
Moldova

Acțiune festivă organizată și desfășurată
Numărul sportivilor premiați

Trim. IV

Direcția sport

Turneu desfășurat
Nr. de participanți – 192 de persoane

Trim. II

12.6. Organizarea şi desfăşurarea Jocurile Sportive ale
juniorilor, ediția a VI-a

Jocuri sportive ale Juniorilor organbizate și
desfășurate la 14 ramuri de sport
Numărul de participanți -15 000 de sportivi
Cursa de alergări organizată și desfășurată
Cursa de ciclism organizată și desfășurată
Nr. de participanți - 900 de persoane

Trim. I-II

Direcția sport, Secția școli sportive şi
sportul pentru toţi;
Asociaţia „Uniunea naţională a
veteraniolor de război pentru
independenţa RM”
Direcția sport, Secția școli sportive şi
sportul pentru toţi

Festival organizat și desfășurat
Nr. de participanți - 100 de persoane

Trim. II

12.7. Desfășurarea acțiunilor cultural sportive
consacrate “Zilei Europei”
a) Cursa de alergări (cu genericul: “Nu consum de alcoolNu consum de droguri”);
b) Cursa de ciclism
12.8. Desfășurarea Festivalului Prieteniei, Creativității și
Olimpismului “Clipa Siderală”, ediția a XXV-a

Trim. IIIII

12.9. Organizarea Turneului Republican de mini-fotbal Turneu organizat și desfășurat
între copii „Guguţă” (cu genericul: “Nu consum de alcool- Numărul de participanți - 17 000 de sportivi
Nu consum de droguri”);

Trim. II

12.10. Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor sportive: (cu Două acțiuni organizate și desfășurate
genericul “Nu consum de alcool, Nu consum de droguri”) Numărul de participanți -

Trim. II

Secția școli sportive şi sportul pentru
toţi
Direcția tineret
şcoli sportive
Ffederaţia de profil
APL
Direcţia sport, Secția școli sportive şi
sportul pentru toţi
Fundația de caritate „Clipa siderală”
Direcţia sport, Secția școli sportive şi
sportul pentru toţi
Federația Moldovenească de Fotbal
Direcția sport, Secția școli sportive şi
sportul pentru toţi

a) Lupta naţională “Trînta”.
b) Ștafeta ” Starturi vesele”

500 de persoane

Federaţia naţională de luptă “Trînta”

12.11. Desfăşurarea campaniei “Now We Move”:
a) Turneul Internaţional de gimnastică ritmică
"CIOCÎRLIA";
b)Turneul Internaţional de lupte libere în memoria lui
"ALEXANDRU ZIORA", antrenor emerit;
c)"Starturi vesele", Federaţia Sportului Şcolar.
12.12. Organizarea și desfășurarea Festivalului republican
de şah şi joc de dame

3 acțiuni desfășurate
Numărul de participanți 400 de persoane

Trim. IV

Direcția sport, Secția școli sportive şi
sportul pentru toţi
Federaţia sportului şcolar
Federaţia de lupte
ŞSRO

Festivalul organizat și desfășurat
Numărul de participanți 150 de persoane

Trim. III

12.13. Organizarea Turneului Republican de fotbal „Cupa
Guvernului”, ediţia a X-a (cu genericul: “Nu consum de
alcool-Nu consum de droguri, Nu trafic de ființe umane”)
12.14. Desfășurarea Turneului de mini-fotbal cu
participarea angajaţilor din ministere, misiuni diplomatice
şi organizaţii internaţionale acreditate la Chişinău
12.15. Organizarea şi participarea persoanelor cu
dizabilităţi (de văz, locomotorii și mintale) la acţiuni
cultural-sportive, consacrate “Zilei internaționale a
persoanelor cu dizabilități”

Turneu organizat și desfășurat,
Numărul de participanți - 20 000 de persoane

Trim. IIIIV

Direcția sport, Secția școli sportive şi
sportul pentru toţi
Federaţiile de şah şi joc de dame
Clubul Republican de şah şi joc de
dame
Direcția sport, Secția școli sportive şi
sportul pentru toţi

Turneu organizat și desfășurat;
Numărul de participanți - 160 de persoane

Trim. II

Numărul de acțiuni organizate și desfășurate;
Numărul de participanți - 500 de persoane

Trim. IV

Direcția sport, Misiuni diplomatice;
Organizaţii internaţionale acreditate la
Chişinău
Direcția sport, Secția școli sportive şi
sportul pentru toţi
Federaţiile, asociaţiile de profil

Obiectivul nr.13: Promovarea și implementarea politicilor de management în activitățile sportive:
13.1. Desfășurarea ședinţelor metodice cu conducătorii 1 ședință desfășurată
şcolilor/liceelor sportive şi responsabilii de domeniul Numărul de participanți – 90 de persoane
sportului din republică cu privire la managementul
activității sportive

Trim. I-IV

Direcţia sport, Secția școli sportive şi
sportul pentru toţi

13.2. Desfăşurarea lecţiilor-model pe ramuri de sport 3 lecții demonstrative desfășurate
(Fotbal, lupte, acrobatică/rugby)
Numărul de participanți – 150 de persoane

Trim. IIIV

Direcţia sport, Secția școli sportive şi
sportul pentru toţi

13.3. Organizarea şi desfăşurarea întrunirilor metodicopractice “MASTER CLASS” privind instruirea şi
antrenamentele pe unele ramuri de sport (tenis, lupte,
judo)

4 întruniri desfășurate
300 de participanți

Trim. IIIV

Direcţia sport, Secția școli sportive şi
sportul pentru toţi
Federațiile de profil

Plan de monitorizare elaborat și aprobat prin
ordinul ministrului
Numărul școlilor sportive monitorizate
Numărul de profesori-antrenori atestați

Trim. I-IV

Direcția sport, Secția școli sportive și
sportul pentru toți

Trim. I-II

Direcția sport, Secți școli sportive și
sportul pentru toți

13.6. Tarifarea şcolilor/liceelor sportive din Republica 90 de școli/licee sportive tarifate
Moldova

Trim. IV

Direcţia sport, Secția școli sportive şi
sportul pentru toţi

13.7. Colectarea și generalizarea rapoartelor statistice
anuale:
a) Dezvoltarea culturii fizice şi sportului (nr. 1-cf);
b) Activitatea şcolilor sportive (nr. 5-şs)

Trim. IV

Direcţia sport, Secția școli sportive şi
sportul pentru toţi

13.4. Monitorizarea procesului de instruire și antrenament
în școlile sportive din subordine
13.5. Atestarea profesorilor-antrenori din școlile din
subordinea Ministerului

90 de rapoarte din școli/licee sportive
colectate și generalizate;;
35 de rapoarte din raioane și municipii
colectate și generalizate

Obiectivul nr.14: Dezvoltarea infrastructurii sportive și modernizarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor sportive: (PDS)
Trim. IV Direcția sport
14.1. Reconstrucția bazei sportive de canotaj din or. Vatra Baza sportivă de canotaj din or. Vatra parțial
reconstruită
Direcția financiară
Trim.
IV
14.3. Asigurarea școlilor sportive cu inventar și utilaj
Direcția sport
Numărul de școli sportive asigurate cu
Direcția financiară
sportiv în scopul creării condițiilor favorabile de
inventar și utilaj sportiv

activitate
Obiectivul nr.15: Monitorizarea implementării documentelor de politici sectoriale şi intersectoriale:
15.1. Planul de acţiuni al Guvernului pentru anul 2015
Raport elaborat şi completat în baza de

date www.monitorizare.gov.md
15.2 Planul național de acțiuni pentru implementarea Raport elaborat și prezentat MAEIE
Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea
Europeană în perioada 2014-2016, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.808 din 07.10.2014

Trimestrial

DAMEP, în colaborare cu
subdiviziunile structurale ale MTS

Trimestrial

Direcția tineret
Direcția sport
Serviciul relații internaționale
DAMEP

15.3. Planul naţional de prevenire şi combatere a
Raport elaborat şi prezentat în instituţia
Traficului de Fiinţe Umane pentru anii 2014-2016, solicitantă
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.484 din 26.06.2014

Semestrial

Direcţia tineret

Raport elaborat şi prezentat în instituţia
solicitantă

Semestrial

Direcţia sport
DAMEP

Informaţie elaborată şi prezentată
Ministerului Sănătăţii

La data de
31.03.2014

DAMEP
Direcţia sport
Direcţia tineret

15.6. Planul de acţiuni pe anii 2014-2015 pentru Raport elaborat şi prezentat CNA
implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii
2011-2015 (HP nr.154 din 21.07.2011)

Trimestria
l

DAMEP, în colaborare cu
subdiviziunile structurale ale MTS

15.7. Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de Raport elaborat și prezentat Cancelariei de
dezvoltare a societății civile pentru perioada 2012-2015, Stat
aprobat prin Legea nr.205 din 28.09.2012

martie

Direcția tineret
DAMEP

15.8. Planul de acțiuni pentru anii 2014-2016 privind Raport elaborat și prezentat MMPSF
susținerea reintegrării cetățenilor reîntorși de peste hotare,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.339 din 20.05.2014

La data de
15.02.201
5

DAMEP
Direcția tineret
Direcția Sport

15.9. Programul național privind controlul tutunului Raport elaborat și prezentat MSRM
pentru anii 2012-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr.100 din 16.02.2012

La data de
15.02.201
5

DAMEP în colaborare cu
Direcția

15.10. Planul de acțiuni pentru implementarea Observa - Raport elaborat și prezentat MMPSF
țiile finale ale Comitetului pentru Drepturile Economice,
Sociale și Culturale, adoptate la Geneva la 20 mai 2011,
pe marginea celui de-al doilea Raport periodic al Repub licii Moldova de implementare a Pactului internațional cu

La data de
15.02.201
5

DAMEP în colaborare cu
Direcția tineret

15.4. Planul de acțiuni antidrog pe anii 2014-2016 pentru
implementarea Strategiei naţionale antidrog pe anii 20112018, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1208 din 27
decembrie 2010
15.5. Planul de acțiuni pentru implementarea Programului
Național privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.360 din 06.06.2012

privire la drepturile economice, sociale și cultural
15.11.Programul naţional de promovare a modului sănătos Raport elaborat și prezentat MSRM
de viaţă pentru anii 2007-2015, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.658 din 12.06.2007
Obiectivul nr.16: Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Ministerului Tineretului și Sportului
16.1 Asigurarea dezvoltării profesionale continue a
Elaborarea Planului de instruire pentru
funcţionarilor publici din cadrul Ministerului în scopul
angajaţii ministerului pentru semestrul I
şi semestrul II
formării unei echipe profesioniste și integre

Semestrial

Direcția tineret
DAMEP

Ianuarie
Septembrie

Serviciul resurse umane

