
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2019 

Proiect 

 

Cu privire la aprobarea Planului  municipal  

de acțiuni  privind implementarea Strategiei 

naționale  de dezvoltare a sectorului de  

tineret pentru anii 2019-2022” 

 

În conformitate cu  art. 14, al. (2), lit. p) şi y) din Legea  privind administraţia publică 

locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, în temeiul Hotărîrii  Guvernului  nr.  1006  din  10.12.2014  

cu privire la aprobarea  Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului  de tineret 2020 și a 

Planului  de acțiuni privind implementarea acesteia”, decizia Consiliului municipal Bălți nr. 16/5 

din 27.12.2018 cu privire la desfășurarea consultărilor publice ”Cu privire la aprobarea Planului 

municipal de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de 

tineret pentru anii 2019-2022” luînd în vedere recomandările parvenite, în scopul dezvoltării şi  

consolidării sectorului de tineret și realizării  eficiente  a politicilor pentru tineret la nivel 

municipal pe parcursul  anilor 2019-2022,  contribuind astfel  la crearea unui mediu adecvat 

pentru evoluţia  fiecărui tânăr din municipiu atât în  plan personal, cît și  profesional,  inclusiv a 

celor din grupurile cu posibilităţi reduse,  - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se aprobă Planul  municipal de acțiuni  privind implementarea Strategiei  naționale  de 

dezvoltare a sectorului de tineret pentru anii 2019-2022, conform anexei. 

2. Se pune în sarcina primarului mun. Bălți dlui N. N. Grigorișin: 

2.1.  să prezinte anual, pînă la 31 martie către Consiliul municipal Bălți raportul privind 

rezultatele implementării Planului  municipal de acțiuni  privind implementarea 

Strategiei naționale  de dezvoltare a sectorului de tineret pentru anii 2019-2022. 

2.2.  să prevadă mijloace financiare pentru executarea Planului  municipal de acțiuni  

privind implementarea Strategiei naționale  de dezvoltare a sectorului de tineret 

pentru anii 2019-2022. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative  de 

specialitate pentru educație, protecţie socială și sănătate publică, pentru drept şi disciplină 

și pentru activități economico-financiare, pentru colaborare cu alte autorităţi, înfrăţire, 

turism, culte şi activităţi social-culturale. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a III 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 

 



Anexa  

la decizia Consiliului mun. Bălți  

nr____ din __________2019             

PLANUL DE ACŢIUNI  

privind implementarea Strategiei municipale de dezvoltare a sectorului de tineret 2019-2022 

Prioritatea I. Participarea tinerilor 

Obiectivul general 1. Creșterea nivelului de implicare a tinerilor la procesul de consolidare a democrației participative. 

Subprioritatea 1.1. Cadrul legal de participare a tinerilor la procesul de luare a deciziilor. 

Obiectivul specific 1.1. Perfecționarea, pînă la finele anului 2020, a cadrului legal prin aprobarea a minimum 3 acte normative ce ar asigura participarea tinerilor, 

inclusiv a celor cu oportunități reduse, în toate procesele decizionale. 

R1.1.1. Cadru legislativ şi normativ cu prevederi ce permit şi stimulează participarea activă și în mod egal a tuturor tinerilor în procesul decizional creat. 

Nr. 

d/o 

Acțiunile Indicatorii de realizare Perioada Bugetul 

( lei) 
Responsabilii Partenerii

1
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind 

organizarea și funcționarea Consiliului Local al 

Tinerilor Bălți. 

Regulamentul privind organizarea și 

funcționarea Consiliului Local al 

Tinerilor Bălți elaborat și adoptat. 

2019 0,0 Secția Tineret 

și Sport  

Consiliul 

Naţional al 

Tineretului din 

Moldova 

2.  Adaptarea și aprobarea Regulamentului privind 

organizarea și desfășurarea Programului de 

Granturi mici la nivel local. 

Regulamentul privind organizarea și 

desfășurarea Programului de Granturi 

pentru organizațiile de tineret adaptat și 

adoptat. 

2019 0,0 Secția Tineret 

și Sport 

ONG-urile de 

tineret 

3.  Aprobarea și semnarea Programului de 

Dezvoltare a Centrelor de Tineret cu MECC. 

Program de Dezvoltare a Centrelor de 

Tineret semnat. 

2019 0,0 Secția Tineret 

și Sport 

MECC 

 

R1.1.2. Tineri implicaţi, pînă la sfîrșitul anului 2022,  de către Secția Tineret în procesul decizional, avînd la bază o structură consultativă de tineret. 

4.  Evaluarea situației privind implicarea tinerilor în 

procesul de luare a deciziilor la nivel municipal. 

Raport realizat și prezentat. 2019 0,00 Secția Tineret 

și Sport 

Instituțiile de 

învățămînt, 

organizațiile de 

tineret și centrele 

de tineret din 

municipiu 

                                                 
 



1 2 3 4 5 6 7 

5.   Susținerea Programului de Granturi mici la 

nivel local. 

Regulament aprobat. 

Numărul de inițiative înregistrate. 

Numărul de granturi oferite. 

Suma aprobată anual pentru granturi. 

 

2019-2022 50000,00 

anual 

creșterea 

sumei în 

limitele 

bugetului 

Secția Tineret 

și Sport 

ONG-urile de 

tineret din 

municipiu 

6.  Diversificarea formelor de participare on-line a 

tinerilor prin intermediul forumurilor, 

platformelor, a paginii web a DÎTS etc. 

Numărul aplicațiilor electronice lansate 

și numărul de utilizatori. 

2019- 2022 0,0 Secția Tineret 

și Sport 

Profesorii de 

informatică, 

ONG-urile 

cointeresate 

R1.1.3. Tineri implicaţi în procesul de luare a deciziilor la nivel local de către cel puţin 70% din instituțiile de învățământ din municipiu. 

7.  Organizarea trainingurilor de instruire pentru  

lucrătorii de tineret din Centrele de tineret a 

municipiului, reprezentanți ai instituțiilor de 

învățământ și a ONG-urilor privind mecanismele 

de implicare a tinerilor în procesul de luare a 

deciziilor. 

Numărul persoanelor instruite.  

Numărul de tineri implicați în procesul 

de luare a deciziilor. 

70% din unităţile gimnaziale și liceale, 

colegii  dispun de cel puțin o structură 

de implicare a tinerilor în procesul de 

luare a deciziilor. 

 

   2020-2022 3000,00 

 

Secția Tineret 

și Sport 

MECC 

 

8.  Crearea unui mecanism de monitorizare și 

evaluare a numărului și  structurilor de implicare 

a tinerilor în procesul de luare a deciziilor în 

municipiu.  

 

Mecanism creat; rapoarte de 

monitorizare a structurilor active a 

tinerilor în procesul de luare a 

deciziilor. 

2020-2022 0,0 Secția Tineret 

și Sport 

ONG-urile de 

tineret 

R1.1.4. Consultări sistematice privind serviciile publice ce-i vizează, oferite tinerilor de către organizațiile de tineret din municipiu. 

9.  Organizarea ședințelor consultative și de 

planificare cu reprezentanții Centrelor de Tineret 

din municipiu și a ONG-urilor de tineret și a 

tinerilor. 

Cel puțin 1 ședință anuală desfășurată. 

Numărul de inițiative ale 

reprezentanților societății civile 

prezentate și aprobate. 

2019-2022 0,0 Secția Tineret 

și Sport 

Centrele de 

Tineret din 

municipiu, 

ONG-urile de 

tineret, 

Instituțiile de 

învățământ 



1 2 3 4 5 6 7 

10.  Realizarea campaniilor de informare cu privire 

la necesitatea participării tinerilor în procesul de 

luare a deciziilor. 

Instrumente de informare elaborate.  

Numărul campaniilor desfășurate. 

Numărul de tineri informați. 

2019-2022 2000,0 

 

Secția Tineret 

și Sport 

Centrele de 

Tineret din 

municipiu, 

ONG-urile, 

Instituțiile de 

învățământ. 

 

Subprioritatea 1.2. Activismul civic al tinerilor 

Obiectivul specific 1.2. Sporirea, pînă la finele anului 2022,  cu cel puțin 40% a nivelului de activism civic al tinerilor din municipiu, inclusiv în rîndul tinerilor cu 

oportunități reduse. 

R1.2.1. Cel puţin 30% din tineri asociați și activ implicați în structuri formale și neformale. 

11.  Desfăşurarea campaniilor de comunicare și 

promovare a practicilor pozitive de activism 

civic al tinerilor. 

Numărul campaniilor de comunicare 

desfășurate; 

Numărul beneficiarilor. 

2019-2022 2000,0 

anual 

Secția Tineret 

și Sport 

ONG-urile de 

tineret 

12.  Organizarea trainingurilor de formare a tinerilor 

lideri. 

Numărul de traininguri organizate;  

Numărul de beneficiari instruți. 

2019-2022 2000,0 

anual 

Secția Tineret 

și Sport 

Centrele de 

tineret din 

municipiu, 

ONG-urile de 

tineret 

13.  Susținerea inițiativelor tinerilor la nivel de 

comunitate . 

Numărul de acţiuni desfășurate. 2019-2022 5000,0 

anual 

 

Secția Tineret 

și Sport 

ONG-urile de 

tineret 

R1.2.2. Cel puţin 50% din tineri din populaţia activă participă la vot şi se implică direct în acest proces. 

14.  Desfăşurarea campaniei de comunicare privind 

importanța participării tinerilor la vot, seminare 

în cadrul Centrelor de Tineret. 

Rata tinerilor care și- au exercitat 

dreptul la vot. 

Numărul de seminarea realizate. 

Numărul de tineri implicați. 

2019-2022 1000,0 

anual 

Secția Tineret 

și Sport 

Comisia 

Electorală 

Centrală, 

Centrele de 

tineret din 

municipiu, 

ONG-urile de 

resort 

R1.2.3. Activitate de voluntariat consolidată printr-o infrastructură dezvoltată, accesibilă tuturor tinerilor şi funcţională, recunoscută la nivel formal şi practic. 



1 2 3 4 5 6 7 

15.  Desfăşurarea campaniei de informare despre  

importanța  voluntariatului și mobilizarea 

voluntarilor. 

Numărul campaniilor desfășurate; 

Numărul persoanelor informate; 

Numărul de acțiuni comunitare 

desfășurate; 

Numărul de voluntari implicați în 

acțiunile comunitare. 

2019-2022 1000,0 

anual 

Secția Tineret 

și Sport 

CRAT, 

Centrele de 

tineret din 

municipiu, 

ONG-urile de 

tineret, 

IP”Centrul de 

găzduire și 

adaptare a 

persoanelor fără 

adăpost 

”Reîntoarcere”, 

IP”Centrul 

ergosocial pentru 

persoane cu 

probleme de 

sănătate mentală 

”SOCIUM”, IP 

Centrul de 

plasament 

temporar al 

copiilor în 

situație de risc  

”Drumul spre 

casă”, CCSM 

mun. Bălți, etc. 

16.  Desfășurarea anuală a Săptămînii Naționale a 

Voluntariatului. 

Numărul de activități desfășurate anual 

în cadrul Săptămînii Naționale a 

Voluntariatului. 

Numărul de instituții/grupuri de 

inițiativă implicate. 

Numărul de beneficiari a activităților 

2019-2022 3000,0 

anual 

Secția Tineret 

și Sport 

Coaliția pentru 

promovarea legii 

şi activităţilor de 

voluntariat, 

CRAT. 



1 2 3 4 5 6 7 

SNV. 

17.  Susținerea și promovarea acțiunilor de 

voluntariat la nivel local și național, activități 

eco, de caritate, de implicare în dezvoltarea 

comunitară, promovarea egalității de gen, 

activități de dicate Zilelor Naționale RM. 

Numărul activităților de voluntariat 

susținute. 

Numărul de voluntari implicați. 

Numărul de instituții implicate. 

2019-2022 30 000,0 

anual 

Secția Tineret 

și Sport 

Coaliția pentru 

promovarea legii 

şi activităţilor de 

voluntariat, 

CRAT, 

Instituțiile de 

învățământ din 

municipiu, 

IP”Centrul de 

găzduire și 

adaptare a 

persoanelor fără 

adăpost 

”Reîntoarcere”, 

IP”Centrul 

ergosocial pentru 

persoane cu 

probleme de 

sănătate mentală 

”SOCIUM”, 

IP Centrul de 

plasament 

temporar al 

copiilor în 

situație de risc  

”Drumul spre 

casă”, CCSM 

mun. Bălți, etc. 

R.1.2.4. Gradul crescut de participare a tinerilor, a organizațiilor de tineret, a  grupurilor de inițiativă și a lucrătorilor de tineret la realizarea politicilor de tineret. 



1 2 3 4 5 6 7 

18.  Aplicarea la Proiectul ,,Capitatal Tineretului,,  și 

Organizarea și susținerea acțiunilor pentru 

tineret în cadrul proiectului „Capitala 

Tineretului”. 

Dosar aplicat la concurs. 

Numărul de acțiuni realizate anual. 

Numărul parteneri implicați. 

2020-2022 În limitele 

bugetului 

alocat 

Secția Tineret 

și Sport 

MECC,, 

Centrele de 

Tineret din 

municipiu, 

ONG-uri, 

Mass-Media. 

 

19.  Organizarea Săptămânii Naționale a Tineretului. Numărul de acțiuni realizate anual. 

Numărul de tineri implicați. 

Numărul parteneri implicați. 

Numărul aparițiilor media. 

2019-2022 5000,0 

anual 

Secția Tineret 

și Sport 

Secția Cultură, 

Instituțiile de 

învățământ, 

Centrele de 

tineret din 

municipiu, 

ONG-urile de 

tineret, 

Mass-Media 

20.  Organizarea Forumului de Tineret municipal. Numărul de participanți. 

Numărul organizațiilor 

implicate/parteneri. 

Numărul ideile propuse la forum. 

Raport realizat. 

2020-2022 4000,0 

anual 

Secția Tineret 

și Sport 

CRAT, 

ONG-urile de 

tineret, 

Instituțiile de 

învățământ, 

USARB. 

21.  Acordarea premiului pentru tineret la categoriile: 

,,Cel mai bun Centru de Tineret,, 

,, Cel mai activ tânăr,, 

,, Cea mai bună inițiativă implimentată,, 

,, Cel mai reușit spot video,,  etc. 

Numărul aplicațiilor depuse. 

Numărul tinerilor premiați. 

2020-2022    5000,0 

anual 

Secția Tineret 

și Sport 

Direcția 

Generală 

Financiar-

Economică, 

Secția cultură, 

ONG-urile de 

tineret, 

instituțiile de 

învățământ, 

Centrele de 



1 2 3 4 5 6 7 

Tineret din 

municipiu, 

Tinerii 

municipiului. 

22.  Organizarea acțiunilor dedicate Zilei Naționale a 

Tineretului și Zilei Internaționale a Studentului. 

Numărul de activități realizate. 

Numărul tinerilor implicați. 

Numărul partenerilor/ organizațiilor 

implicate. 

Numărul  publicațiilor mass-media. 

2019-2022 6000,0 

anual 

Secția Tineret 

și Sport 

Secția cultură, 

ONG-urile de 

tineret, 

instituțiile de 

învățământ, 

Centrele de 

tineret din 

municipiu, 

USARB. 

IP”Centrul 

ergosocial pentru 

persoane cu 

probleme de 

sănătate mentală 

”SOCIUM”, 

IP Centrul de 

plasament 

temporar al 

copiilor în 

situație de risc  

”Drumul spre 

casă”, CCSM 

mun. Bălți,  etc 

Subprioritatea 1.3. Consiliile locale de tineret. 

Obiectiv specific 1.3. Consolidarea, pînă în anul 2022 a Consiliului  Local a Tinerilor prin sporirea cu 30% a numărului tinerilor implicați şi cu cel puțin 80%  a 

reprezentării teritoriale. 

R1.3.1. Consiliul local al tinerilor ce activează în baza unui mecanism de reglementare și bună guvernare, avînd la bază un parteneriat consolidat cu administraţia 

publică locală. 



1 2 3 4 5 6 7 

23.  Crearea Consiliului Local a tinerilor. Consiliul creat și funcțional. 

Numărul de acțiuni realizate de 

Consiliu. 

2020-2022 0,0 Secția Tineret 

și Sport 

CRAT, 

Instituțiile de 

învățământ, 

ONG-urile de 

tineret 

24.  Participarea la  activitățile de instruire a 

specialiștilor de tineret din cadrul administraţiei 

publice locale şi rolul lor în funcţionarea 

consiliilor locale ale tinerilor. 

Numărul de instruiri realizate. 

Numărul specialiștilor instruiți. 

 

2019-2022 1000,0 

anual 

Secția Tineret 

și Sport 

MECC, 

Centrele de 

tineret din 

municipiu. 

R1.3.2. Pînă la finele anului 2019, Consiliul Local al Tinerilor membru al rețelei naționale 

25.  Participarea Consiliului Local a Tinerilor la 

ședințele și forumul anual al rețelei naționale al 

consiliilor locale ale tinerilor, înregistrarea pe 

pagina rețelei. 

Numărul de tineri implicați. 

Numărul de activități la care s-a 

participat. 

2020-2022 500,0 

anual 

Secția Tineret 

și Sport 

MECC, 

Rețeaua 

Consiliilor locale 

de tineret din 

RM. 

R1.3.3. Consilii Locale ale Tinerilor ce dispun de instrumente de asigurare a durabilității financiare, inclusiv din partea municipiului 

26.  Susținerea consiliului local ale tinerilor prin 

programul de granturi. 

Numărul de finanțări oferite consiliului 

local a tinerilor. 

2020-2022       5000,0 

anual 

Secția Tineret 

și Sport 

MECC, 

Direcția 

Generală 

Financiar-

Economică, 

Subprioritatea 1.4. Mobilitatea tinerilor. 

Obiectiv specific 1.4: Creșterea, pînă în anul 2022,  cu cel puțin 20% a nivelului de mobilitate a tinerilor, inclusiv a celor cu oportunităţi reduse.  

R1.4.1. Cel puţin 20% din tineri, inclusiv cei cu oportunităţi reduse, sînt beneficiari ai programelor de mobilitate la nivel naţional şi internaţional. 

 

27.  
 

Promovarea programului „ERASMUS +” şi a 

altor programe internaționale. 

Numărul de beneficiari ai programului 

„Erasmus +” şi altor programe 

internaționale.  

2019-2022 0,0 Secția Tineret 

și Sport 

 

Oficiul Național 

Erasmus + în 

Moldova. 

AO 

”MILLENIUM”, 

USARB 

28.  Susţinerea schimbului de experiențe dintre Numărul de beneficiari. 2020-2022 2000,0 Secția Tineret MECC, 
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membrii consiliilor locale ale tinerilor. numărul de schimburi realizate.  anual și Sport CLT din RM 

29.  Susținerea evenimentelor de promovare a 

mobilității tinerilor. 

Numărul de evenimente promovate. 2019-2022 0,0 Secția Tineret 

și Sport 

Mass - Media 

Subprioritatea 1.5. Informarea tinerilor. 

Obiectiv specific 1.5. Diversificarea metodelor de acces la informație a tinerilor, cu asigurarea securității în mediul on-line a acestora. 

R1.5.1. Pînă la finele 2022, accesul la informație corectă și sigură asigurat pentru cel puţin 40% din tinerii municipiului. 

30.  Susținerea dezvoltării cluburilor de jurnalism în 

cadrul Centrelor de tineret municipale și instruiri 

de creare a blogurilor. 

 

Nr de cluburi create. 

Numărul de cluburi funcționale. 

Numărul de tineri la cluburi. 

Nr de bloguri create. 

2019-2022 1000,0 

anual 

Secția Tineret 

și Sport  

Centrele de 

tineret din 

municipiu, 

Mass - Media 

31.  Susținerea dezvoltării  paginii web a DÎTS cu 

secțiunea Tineret -pentru tineri. 

Pagina web cu secțiunea TINERET -

pentru tineri funcțională şi accesibilă. 

Numărul publicațiilor despre activitățile 

de tineret. 

2019-2022 0,0 Secția Tineret 

și Sport 

Tinerii din 

municipiu. 

R1.5.2. Pînă la finele 2022, cel puţin 50% din tineri sînt conștienți de riscurile mediului on-line. 

32.  Realizarea campaniei de informare și a 

seminarelor informative privind riscurile 

mediului on-line securitatea cibernetică. 

Numărul de campanii de informare 

realizate.  

Numărul de instrumente de informare 

identificate. 

Numărul de beneficiari. 

2019-2022 2000,0 

anual 

Secția Tineret 

și Sport 

Profesorii de 

informatică, 

Centrele de 

tineret din 

municipiu. 

ONG-urile de 

tineret . 

Mass - Media 

Subprioritatea 1.6. Cooperarea națională și  internațională. 

Obiectivul specific 1.6. Consolidarea parteneriatelor cu structurile de tineret ale organizaţiilor naționale și  internaționale. 

R1.6.2. Colaborare extinsă și numărul de evenimente desfășurate anual în comun cu organizațiile naționale și internaționale și structurile de tineret mărit. 



1 2 3 4 5 6 7 

33.  Dezvoltarea cooperării multilaterale prin 

asigurarea unei comunicări dinamice și eficiente 

cu organizațiile și structurile naționale și 

internaționale ce susțin dezvoltarea sectorului de 

tinerete și sport. 

Numărul de acțiuni realizate în comun. 

Numărul de beneficiari. 

Numărul de parteneriate create. 

 

 

 

 

 

 

2019-2022 În limitele 

bugetului 

alocat 

Secția Tineret 

și Sport 

ONG-urile 

naționale 

/internaționale, 

Instituțiile de 

resort naționale 

/internaționale. 

Prioritatea II. Serviciile pentru tineri 

Obiectivul general 2. Contribuirea la formarea cunoștințelor, abilităților, deprinderilor, atitudinilor și comportamentelor necesare pentru integrarea cît mai reușită 

a tinerilor în societate, inclusiv a celor din grupurile cu oportunităţi reduse. 

Subprioritatea 2.1. Prestatorii de servicii prietenoase tinerilor. 

Obiectivul specific 2.1. Asigurarea calității și eficienței serviciilor oferite tinerilor, astfel încît, pînă la finele 2022, acestea să fie accesibile pentru cel puțin 30% 

din tineri. 

R2.1.1. Pînă la finele anului 2022, sunt create condiții optime de activitate a Centrelor de tineret din municipiu. 

34.  Dotarea și amenajarea Centrelor de tineret cu 

echipament tehnic, mobilier,  conectare la 

internet, servicii securitate. 

Numărul de centre dotate. 

Numărul de beneficiari al centrelor, per 

an. 

2019-2020 10 000,0 

anual 

Secția Tineret 

și Sport, 

MECC 

- 

 

35.  Amenajărea/renovarea, dotarea cu echipament 

sigur platformele de agrement pentru tineri in 

zona de amplasare a centrelor de tineret din 

municipiu. 

Numărul de platforme de agrement 

amenajate și renovate. 

2020-2022 10 000,0 

anual 

Secția Tineret 

și Sport 

Centrele de 

tineret din 

municipiu, 

ONG-urile de 

tineret 

R2.1.2. Pînă la finele anului 2021, Consiliul municipal aprobă  Statutele de activitate a CMMT-urilor și al Centrului de Resurse pentru Adolescenți și tineret CRAT 

, conform legii cu privire la tineret. 

36.  Ajustarea şi aprobarea statutelor CMMT-urilor 

și Centrului de Resurse pentru Adolescenți și 

Tineret. 

Statute aprobate. 

 

2020-2021 0,0 Secția Tineret 

și Sport 

Centrele de 

tineret din 

municipiu. 
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37.  Majorarea statelor de personal  în Centrele de 

tineret din municipiu, conform necesităților . 

 

Numărul de state aprobate. 2020-2021 În limetele 

bugetului 

Secția Tineret 

și Sport 

- 

R2.1.3. Începînd cu anul 2020, condiţii pentru autodezvoltarea prestatorilor de servicii pentru tineri. 

38.  Implicarea staff-ului centrelor de tineret în 

procesul de elaborare, monitorizare şi evaluare 

a politicilor publice ce vizează tinerii. 

Numărul de şedinţe consultative anuale. 

Numărul de documente de politici 

publice consultate. 

2019-2020 0,0 Secția Tineret 

și Sport 

Cetrele de 

Tineret din 

municipiu. 

39.  Susținerea lucrătorilor de tineret din centrele de 

tineret de a participa la forumurile/conferințe 

etc.  anuale ale prestatorilor de servicii 

prietenoase tinerilor, schimburile de experienţă 

între Centrele municipale și naționale, formari 

naționale și internaționale. 

  

Numărul de forumuri/conferințe etc.  

anuale la care au participat. 

Numărul de formari și schimburi de 

experiență la care au participat 

lucrătorii de tineret. 

2020-2022 1000,0 

anual 

Secția Tineret 

și Sport 

ONG-uri, 

MECC, 

Mass –Media. 

Subprioritatea 2.2. Servicii prietenoase tinerilor din afara instituțiilor (outreach), 

Obiectivul specific 2.2. Dezvoltarea serviciilor outreach prin participarea la formarea continuă a prestatorilor, astfel încît, pînă la finele anului 2022 50% din 

angajații Centrelor de tineret să fie formați în acordarea serviciului outreach, 

R2.2.1. Începînd cu anul 2019, oportunităţi de iniţiere şi prestare  a serviciilor outreach tinerilor, 

40.  Sprijinirea Centrelor de Tineret în organizarea 

activităților de educație interculturală. 

Numărul Centre de Tineret susținute  în 

desfășurarea activităților de educație 

interculturală.  

2019-2020 1000,0 

anual 

Secția Tineret 

și Sport 

MECC, 

Centrele de 

Tineret din 

municipiu, 

ONG-urile de 

tineret. 

41.  Susținerea dezvoltării serviciilor de outreach în 

Centrele de Tineret a municipiului. 

Numărul de servicii implimentate. 

Numărul de beneficiari a serviciului. 

2019-2020 1000,0 

anual 

Secția Tineret 

și Sport 

MECC, 

Centrele de 

Tineret din 

municipiu. 

R2.2.2. Pînă la finele anului 2022, servicii outreach, acreditate conform standardelor minime de calitate, prestate tinerilor de cel puţin 30% din prestatorii de 

servicii din municipiu 

42.  Susținerea Centrelor de Tineret  în procesul de Numărul de prestatori informați și 2019-2022 0,0 Secția Tineret MECC. 
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acreditare a serviciilor outreach. instruiți. 

Numărul Centrelor acreditate conform 

standardelor minime de calitate. 

și Sport 

Subprioritatea 2.3. Servicii de promovare a modului de sănătos de viață . 

Obiectivul specific 2.3. Intensificarea măsurilor de promovare a modului de viață sănătos în rîndul tinerilor, astfel încît, spre finele anului 2022, cel puțin 50% din 

numărul total de tineri să beneficieze de acest suport. 

R2.3.1. Începînd cu anul 2019, măsuri de promovare a modului sănătos de viață în rîndul tinerilor extinse. 

43.  Extinderea reţelei de tineri educatori „De la 

egal la egal”. 

Numărul de Centre de Tineret care 

formează ,,educatori de la egal la egal”. 

Numărul de formatori de la egal la egal 

implicati anual în activități de educatie 

nonformală. 

Numărul de activități realizate de 

educatorii de la egal la egal. 

Numărul de tineri implicați ca 

beneficiari în activitățile de la egal la 

egal. 

2019 - 2022 1000,0 

anual 

Secția Tineret 

și Sport 

Centrele de 

Tineret din 

municipiu, 

ONG-urile de 

tineret. 

44.  Susținerea deschiderii și dezvoltărea Cluburilor 

nou create/existente și a activităților, 

campaniilor ce promovează modul sănătos de 

viață și sportul în cadrul Centrelor de Tineret. 

Numărul de Cluburi deschise. 

Numărul de tineri antrenați. 

2019-2022 5000,0 

anual 

Secția Tineret 

și Sport 

Centrele de 

Tineret din 

municipiu, 

Școlile sportive, 

ONG-urile de 

tineret, 

45.  Organizarea de campanii și activități de 

informare și formare, concursurilor cu privire 

la promovarea modului sănătos de viață al 

tinerilor. 

Numărul tinerilor implicați în activități. 

Numărul de acțiuni realizate. 

2019-2022 3000,0 

anual 

Secția Tineret 

și Sport 

Clinica 

prietenoasă 

tinerilor ”ATIS”, 

AO”TDV Bălți”, 

AO”Crucea 

Roșie”, 

Centrele de 

tineret din 

municipiu, 
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ONG-urile de 

tineret, 

Instituțiile de 

învățământ, 

Agenți 

economici, 

IP”Centrul 

ergosocial pentru 

persoane cu 

probleme de 

sănătate mentală 

”SOCIUM”, 

IP Centrul de 

plasament 

temporar al 

copiilor în 

situație de risc  

”Drumul spre 

casă”, CCSM 

mun. Bălți,  etc 

Prioritatea III. Oportunitățile economice pentru tineri 

Obiectivul general 3. Dezvoltarea oportunităților antreprenoriale și de angajare în rîndul tinerilor, în special a celor cu oportunități reduse. 

Subprioritatea 3.1. Abilitarea economică și antreprenoriatul în rîndul tinerilor. 

Obiectiv specific 3.1. Sporirea, pînă la finele 2022, cu cel puţin 20%  a numărului tinerilor cu abilităţi economice,  în special din grupurile cu oportunităţi reduse. 

R 3.1.1. Pînă în 2022, ponderea tinerilor în rîndul antreprenorilor crescută cu 5%  . 

 

46.  Informarea tinerilor privind oportunitățile de 

antreprenoriat existente , a surselor de finanțare 

(naționale/internaționale). 

Numărul de activități organizate. 

Numărul de tineri informaţi. 

2019-2022 1000,0 

anual 

Secția Tineret 

și Sport 

Organizaţia 

pentru 

dezvoltarea 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii, 

ATOFM Bălți, 
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Centrele de 

Tineret din  

municipiu, 

ONG-urile de 

tineret. 

47.  Organizarea de conferințe, instruiri, școli de 

vară, deschiderea Cluburilor pentru tineri în 

scopul dezvoltării abilităților antreprenoriale în 

cadrul Centrelor de Tineret. 

Numărul de tineri informați. 

Numărul de activități organizate. 

Numărul de Cluburi deschise și active. 

Numărul de programe implimentate. 

2019-2022 5 000,0 

anual 

Secția Tineret 

și Sport 

MECC. 

Centrele de 

tineret din 

municipiu, 

ONG-urile de 

tineret, 

ATOFM. 

 

 

 

Subprioritatea 3.2. Oportunitățile de angajare. 

Obiectivul specific 3.2. Creșterea ratei de ocupare pe piața muncii a tinerilor cu vîrsta de 14-35 ani . 

R3.2.1. Rata șomajului scăzută pentru categoria de vîrstă 14-35 ani, către anul 2022. 

48.  Organizarea cursurilor de formare profesională 

pentru tinerii înregistrați ca șomeri la agențiile 

teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. 

Numărul de beneficiari ai cursurilor de 

formare profesională. 

2019-2022 0,00 Agenţia 

Teritorială 

pentru 

Ocuparea 

Forţei de 

Muncă 

 

ONG-urile, 

Ministerul 

Sănătății, Muncii 

și Protecţiei 

Sociale. 

 

49.  Oferirea serviciilor de ghidare în carieră prin 

organizarea cursurilor, seminarelor, școlilor de 

vară, sesiunilor față în față cu expertul, 

Cafenelelor publice cu invitarea specialiștilor 

diferitor profesii și deschiderea Cluburilor în 

instituțiile de învățămînt și în Centrele de 

Tineret din municipiu. 

Numărul de beneficiari ai serviciilor 

din cadrul Centrelor de Tineret  și 

instituțiilor de învățămînt. 

Numărul de activități organizate. 

Numărul Cluburilor deschise. 

2019-2022 5000,0 

anual 

Secția Tineret 

și Sport 

Instituțiile de 

învățământ din 

municipiu, 

Centrele de 

Tineret din 

municipiu. 
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50.  Susținerea în organizarea Târgurilor locurilor 

de muncă pentru tineret și a serviciilor de 

tineret . 

Numărul activităților organizate; 

Numărul de tineri participanți la 

activități; 

Numărul de parteneri implicați. 

2019-2022       0,0 

anual 

Secția Tineret 

și Sport 

ATOFM 

 

ANFM 

Instituțiile de 

învățământ 

profesional, 

liceal, gimnazial 

USARB 

Centrele de 

Tineret 

ONG-urile de 

tineret 

R3.3.2. Numărul tinerilor din sistemul preuniversitar și universitar care au realizat internship-uri naționale sau internaționale crescut,  pînă la finele anului 2022, în 

baza cooperării dintre sistemul educațional, organizațiile de tineret și companii. 

 

51.  Mediatizarea on-line, pe pagina DÎTS, Secția 

Tineret, tv locale, naționale a oportunităților de 

internship pentru tinerii din municipiu. 

Numărul de accesări a paginii. 

Numărul de publicații mass-media 

local, național de promovare a 

oportunităților de internship. 

 

 

2019-2022 0,0 Secția Tineret 

și Sport 

USARB. 

Colegiile și 

Școlile 

profesionale. 

Mass-media 

locală/națională. 

52.  Susținerea parteneriatelor dintre universități, 

companii, organizații de tineret în scopul 

organizării de internshipuri. 

Numărul parteneriatelor stabilite. 

Numărul tinerilor beneficiari ai acestor 

parteneriate. 

2019-2022 0,0 Secția Tineret 

și Sport 

USARB 

ONG-urile de 

tineret. 

Agenți 

economici. 

53.  Desfăşurarea campaniilor de informare privind 

oportunitățile oferite de internship. 

Numărul de campanii desfășurate. 

Numărul de beneficiari ai campaniei. 

2019-2022 0,0 Secția Tineret 

și Sport 

Centrele de 

Tineret din 

municipiu. 

USARB. 

ONG-urile de 

tineret . 

Prioritatea IV. Consolidarea sectorului de tineret 

Obiectivul general 4. Dezvoltarea infrastructurii sectorului de tineret și a mecanismelor de suport în asigurarea calității lucrului de tineret. 
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Subprioritatea 4.1. Sectorul asociativ de tineret. 

Obiectivul specific 4.1. Fortificarea capacităților, rolului și a percepției publice a sectorului asociativ de tineret pentru a răspunde eficient necesităților tinerilor. 

R4.1.1. Pînă la finele anului 2022, creșterea numărului de parteneriate cu sectorul asociativ cu 20%. 

54.  Crearea de parteneriate dintre sectorul 

public/privat și cel asociativ privind contracte 

de colaborare în scopul dezvoltării sectorului 

de tineret. 

Numărul de parteneriate stabilite cu 

ONG-urile de tineret în baza 

mecanismului de contracte de 

colaborare. 

2019-2022 0,0 Secția Tineret 

și Sport 

Agenți 

economici. 

ONG-urile 

R4.1.2. Pînă în anul 2022, încrederea tinerilor în sectorul asociativ de tineret crescută. 

55.  Organizarea anuală a unui tîrg al ONG-urilor 

de tineret la nivel  local, parte a Târgului de 

servicii de tineret în cadrul Săptămânii 

Naționale de Tineret. 

Numărul de participanţi şi de 

beneficiari ai tîrgului. 

2019-2022  1000,0 

anual 

Secția Tineret 

și Sport 

Centrele de 

tineret din  

municipiu. 

Instituțiile de 

învățământ. 

ONG-urile de 

tineret. 

Subprioritatea 4.2. Lucrătorul de tineret. 

Obiectiv specific 4.2. Fortificarea către anul 2022  a  capacităților lucrătorilor de tineret din Centrele de tineret municipale. 

R4.2.1. Începînd cu anul 2019, capacitățile lucrătorilor de tineret din municipiu fortificate  

56.  Susținerea lucrătorilor de tineret din Centrele 

de tineret de a se certifica în domeniu și a 

crește profesional prin acordarea categoriilor 

profesionale. 

Numărul de lucrători certificați. 2019-2022 0,0 Secția Tineret 

și Sport 

MECC. 

57.  Organizarea anuală a 2 training-uri tematice de 

către lucrătorii de tineret din Centrele de tineret 

municipale pentru lucrătorii centrelor. 

2 training-uri desfășurate. 

Numărut lucrătorilor de tineret 

implicați la training. 

2019-2022 2000,0 

anual 

Secția Tineret 

și Sport 

Centrele de 

Tineret din 

municipiu. 

58.  Aprobarea anuală a Planurilor și examinarea 

rapoartelor anuale de activitate a Centrelor de 

Tineret  municipale. 

Numărul de planuri aprobate. 

Numărul de rapoarte examinate. 

2019-2022 0,0 Secția Tineret 

și Sport 

- 

59.  Participarea lucrătorilor de tineret din centrele 

de tineret la programele naționale, 

internaionale de formare a competențelor în 

domeniul tineret. 

Numărul de lucrători de tineret 

participanți la programele de formare. 

 

2019-2022 1000,0 

anual 

Secția Tineret 

și Sport 

MECC. 

ONG-urile de 

tineret 

Centrele de 



1 2 3 4 5 6 7 

Tineret 

R4.2.2. Cel puțin 80% din lucrătorii de tineret formați profesional şi dispun de competențe în implementarea politicilor de tineret la nivel local 

60.  Participarea la Forumul național al lucrătorului 

de tineret. 

Numărul de lucrători care au 

participat la Forum. 

2019-2022 500,0 

anual 

Secția Tineret 

și Sport 

MECC 

Centrele de 

Tineret 

ONG-uri de 

tineret 

61.  Susținerea lucrătorilor de tineret de a participa 

la programele de mobilitate a lucrătorului de 

tineret . 

Numărul beneficiarilor programului 

de mobilitate. 

2019-2022 0,0 Secția Tineret 

și Sport 

MECC. 

ONG-urile de 

tineret. 

Centrele de 

Tineret din 

municipiu. 

Subprioritatea 4.3. Cadrul legislativ intersectorial în domeniul tineretului. 

Obiectiv specific 4.1. Extinderea, pînă în anul 2022, a serviciilor de educație nonformală, astfel încît cel puţin 80% din tinerii beneficiari ai Centrelor de Tineret, 

inclusiv cu oportunități reduse, să poată participa la acestea. 

 

R4.4.1. Pînă la finele anului 2022, insttuționalizarea educației nonformale în toate Centrele de Tineret din municipiu. 

62.  Promovarea activităților de educație 

nonformală, inclusiv pentru tinerii cu 

oportunități reduse. 

Numărul de beneficiari ale 

activităților de educație nonformală, 

inclusiv tineri din grupurile cu 

oportunităţi reduse. 

2020-2022 5000,0 

anual 

Secția Tineret 

și Sport 

Centrele de 

Tineret din 

municipiu. 

ONG-urile de 

tineret. 

 

Notă: 

Buget total pentru perioada de implimentare a strategiei 2019-2022:    649 000,000 LEI 

Buget solicitat anul 2019 : 50 000,00 lei, aprobat : 100 000,00 lei 

Buget anual 2020 solicitat: 158 000,00  lei 

Buget anual 2021 solicitat: 158 000,00  lei 

Buget anual 2022 solicitat: 158 000,00  lei



 

 


