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CAPITOLUL I:  

INTRODUCERE 

 

Argumentare 

Astăzi, Republica Moldova se află probabil la cea mai importantă fază a dezvoltării sale, 

elaborarea politicilor sociale strategice. Istoria a demonstrat că nu există o naţiune puternică fără 

o societate puternică, unde cetăţenii au acces la servicii şi bunuri necesare unui mod decent de 

viaţă. Or, elaborarea politicilor sociale este un element indispensabil al dezvoltării unui stat şi 

din motivul că acest proces mobilizează diverse grupuri şi categorii sociale pentru o viaţă mai 

activă în procesul producerii propriei bunăstări.  

Tinerii din raionul Ialoveni reprezintă o resursă valoroasă care poate susține dezvoltarea 

durabilă a localităților dacă beneficiază de o serie de condiții și servicii menite să activeze și 

exploreze potențialul acestui grup a populației.  

Programul de dezvoltare a politicilor de tineret este un document de politică publică ce are 

menirea să consolideze și să ghideze acțiunile autorităților publice locale, pe sectorul de tineret, 

în perioada anilor 2022 – 2026. Programul vine să demonstreze preocuparea tuturor actorilor 

locali – administraţiei publice locale, sectorului asociativ, agenţilor economici, instituţiilor de 

educaţie, grupurilor de iniţiativă,  că tinerii reprezintă grupul ţintă al dezvoltării în regiunea dată. 

Tineretul este categoria în care trebuie să investeşti timp, resurse şi efort de parteneriat, astfel 

încât tot tinerii vor deveni o importantă forţă al schimbărilor şi progresului.  

În acelaşi timp, caracterul profund participativ al procesului de elaborare al Programului de 

dezvoltare a politicilor de tineret, evidenţiază că mai întâi de toate reprezintă o viziune 

fundamentală a tinerilor faţă de viitorul regiunii în care locuiesc şi referitor la dezvoltarea 

durabilă a acestei regiuni. Or, orice program şi strategie trebuie să pornească de la dorinţele 

viziunile celor pentru care acestea au fost create. Respectiv, viziunea acestui program este de a 

avea o regiune în care toți tinerii (fete și băieți, femei și bărbați) sunt rezilienți, capabili să-și 

realizeze drepturile, potențialul maxim și să contribuie la construirea unor comunități pașnice, 

incluzive și durabile. 

Programul de dezvoltare a politicilor de tineret ale raionului Ialoveni reprezintă un complex 

de activităţi orientate spre crearea condiţiilor şi oportunităţilor de dezvoltare a tinerilor. În acelaşi 

timp, documentul reprezintă un set de activităţi strategice, realizarea cărora este posibilă numai 

în baza colaborării tinerilor cu administraţia publică locală, sectorul asociativ şi cel privat. Este 

evident că în procesul elaborării strategiei, tinerii din localitățile raionului Ialoveni se identifică 

nu numai ca beneficiari ci şi ca actori activi în implementarea acestuia.  
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Elaborarea Programului de dezvoltare a politicilor de tineret a pornit de la un şir de premise 

care vizează tinerii şi actorii importanţi ai dezvoltării acestora. Implicarea tinerilor în 

identificarea direcţiilor strategice a fost stabilită ca și o prioritate. Numai implicarea tinerilor în 

procesul de identificare a problemelor şi formulare a direcţiilor prioritare poate asigura 

participarea lor la implementarea ulterioară a programului. O altă premisă a programului este 

responsabilitatea publică a părţilor vizate în documentul de politică publică. Programul se 

impune ca un document complex al activităţilor de parteneriat la nivel local, unde fiecare actor 

are misiunea imperativă de a-şi realiza responsabilităţile.  

În procesul de elaborare a programului a fost evaluat potențialul de implementare a 

principalilor actori cheie din domeniul de tineret, au fost identificate prioritățile cheie pentru 

activarea potențialului de dezvoltare a tinerilor din raionul Ialoveni și au fost stabilite 

principalele domenii de interes ale tinerilor pentru asigurarea unui cadru omogen și eficient de 

dezvoltare a sectorului de tineret la nivel local.  

Programul are la baza o analiză extinsă a factorilor și problemelor cheie care încetinesc sau 

împiedică dezvoltarea sectorului de tineret și al tinerilor din localitățile raionului Ialoveni, 

principalele angajamente asumate la nivel local și național pe sectorul de tineret, tendințe și bune 

practici de lucru cu tinerii la nivel internațional. 

Caracterul intersectorial al domeniului de tineret a determinat și necesitatea unei abordări 

multidisciplinare, cu implicarea specialiștilor din diferite direcții de activitate a raionului și 

asumarea unei colaborări strânse în perioada de implementare a programului pentru 

eficientizarea activităților realizate. 

La nivelul raionului Ialoveni, implementarea politicilor de tineret și dezvoltarea sectorului 

de tineret în teritoriu revine autorităților administrației publice locale de nivel II și de nivel I,  

prin structurile și subdiviziunile sale cu responsabilități în domeniu (Consiliul Raional și 

Consiliile Locale, Direcția Generală Educație, etc.) și în colaborare cu prestatorii de servicii 

locale de tineret și structuri de reprezentare a tinerilor, precum: centrul de sănătate prietenos 

tinerilor, organizațiile necomerciale de și pentru tineret, consilii locale ale tinerilor, consiliile 

elevilor, grupurile de inițiativă ale tinerilor, comisiile de co-management, ș.a. 

Programul este elaborat în concordanță cu principalele priorități, strategii și programe în 

domeniul de tineret, la nivel internațional, național și local. Documentul transpune viziunea 

raionului Ialoveni pentru dezvoltarea sectorului de tineret și punerea în aplicare a principiilor și 

direcțiilor prioritare stabilite în Legea nr. 215/2016 cu privire la tineret. 

Programul a fost elaborat în conformitate cu rigorile și standardele în domeniu, inclusiv 

prevederile Hotărârii de Guvern nr. 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, 

implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice, fiind elaborată în 
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mod participativ, prin implicarea tuturor părților interesate și consultare publică. În procesul de 

elaborare a documentului a fost studiat minuțios sectorul de tineret al raionului, consultată opinia 

tinerilor față de problemele stringente cu care se confruntă și viziunea specialiștilor responsabili 

de dezvoltarea programelor și lucrului de tineret.  

 

Scopul programului 

Scopul programului este de a crea condiţii pozitive pentru soluţionarea / reducerea 

problemelor sociale cu care se confruntă tinerii şi de a crea premise reale pentru îmbunătăţirea 

situaţiei lor şi promovarea  participării tinerilor în toate domeniile vieţii sociale, culturale, 

economice şi politice.  

Deasemenea, Programul de dezvoltare a politicilor de tineret a fost orientat spre realizarea 

următoarelor obiective:  

- facilitarea participării tinerilor în procesul de luare a deciziilor la nivel local;  

- promovarea parteneriatului social dintre APL, ONG-uri, sectorul privat în domeniul 

implementării activităţilor pentru tineret;  

- identificarea şi analiza problemelor strategice ale tinerilor la nivel de raion;  

- efectuarea expertizei serviciilor sociale pentru tineret existente la nivel de raion.  

În acelaşi timp, procesul de elaborare a programului a fost orientat spre promovarea 

discuţiilor publice dintre tineri şi actori locali referitor la problemele specifice tinerilor.  

 

Beneficiarii programului 

În conformitate cu prevederile Legii cu privire la tineret nr. 215 din din 29.07.2016, 

Programul de dezvoltare a politicilor de tineret este adresat tuturor tinerilor (fete și băieți) cu 

vârsta între 14 – 35 ani, care locuiesc pe teritoriul raionului. În acelaşi timp programul a luat în 

consideraţie diverse sub-categorii de tineri care se află în situaţie dezavantajată sau de risc, 

precum: tinerii din familii social-vulnerabile; tinerii din localităţile în care nu există servicii și 

lucrători de tineret; tinerii care nu sunt antrenați nici în procesul de educație (formală sau 

nonformală), nici în muncă (tinerii NEETs – Not in Education, Employment or Training); tinerii 

din familii disfuncţionale (monoparentale, orfani, plecați peste hotare, etc.); tineri delincvenţi; 

tinerii dependenţi de substanţe; familii tinere. Pe parcursul elaborării programului s-au luat în 

calcul nevoile tinerilor aflaţi la o etapă de dezvoltare importantă, precum tinerii în proces de 

alegere a viitoarei profesii, tinerii în căutarea unui loc de muncă, etc.  
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Principiile programului 

Programul de dezvoltare a politicilor de tineret a fost elaborat cu participarea directă a 

tinerilor, respectiv fiecare dintre părţile vizate în program au fost implicate direct la elaborarea 

acestuia. Principiul general al programului a fost relevanţa activităţilor documentului cu situaţia 

reală a tinerilor din raion. Astfel, în procesul elaborării direcţiilor strategice şi a planului de 

acțiuni s-a ţinut cont de problemele specifice ale tinerilor din raionul Ialoveni.  

Principiile specifice ale programului sunt:  

- Principiul parteneriatului intersectorial: programul de dezvoltare a politicilor de tineret a 

fost elaborat în baza eforului comun al sectorului asociativ, a administraţiei publice locale, a 

sectorului privat. Principiul parteneriatului rezidă în faptul că tinerii – grupul ţintă al 

programului sunt şi actorii care vor prelua o parte din responsabilităţile de implementare a 

acestuia.  

- Principiul mobilizării şi participării: procesul de elaborare al programului a fost unul 

participativ care a pus accentul pe opiniile beneficiarilor, a tinerilor referitor la activităţile 

necesare de realizat pentru îmbunătăţirea situaţiei tinerilor. Astfel, este asigurată mobilizarea 

tinerilor şi încadrarea acestora în activităţi de auto-ajutorare.  

- Principiul liberului acces: programul raional a planificat crearea de servicii accesibile 

pentru toate categoriile de tineri indiferent de apartenenţă etnică, de sex, religie şi indiferent 

de tipul problemelor cu care se confruntă.   

- Principiul eforturilor complementare: în conformitate cu prevederile programului, 

finanţarea activităţilor, serviciilor pentru tineret se va realiza din diverse surse, inclusiv 

bugetul public raional, proiectele organizaţiilor necomerciale, surse private locale și externe 

de finanţare (donaţii, granturi). Fiecare din surse va avea un scop complimentar eforturilor 

autorităților publice locale de a dezvolta servicii adecvate tinerilor.  

- Principiul nediscriminării și incluziunii tuturor tinerilor - toate drepturile fiecărui tânăr(ă) 

au prioritate egală și trebuie diminuate sau eliminate condițiile care duc la discriminare 

directă sau indirectă împotriva oricărui grup de tineri din orice motiv, la orice etapă: 

planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor 

de politici publice. 

 

Procesul de elaborare a programului 

Pentru coordonarea procesului de elaborare a Programului de dezvoltare a politicilor de 

tineret ale raionului Ialoveni a fost creat un grup de lucru creat prin Dispoziția Președintelui 

raionului Ialoveni nr. 76-g din 20 iulie 2021, care întrunește specialiști din diverse domenii 
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relevante: specialiști în domeniul tineret și sport, reprezentanți ai administrației publice locale, 

reprezentanți ai tinerilor și structurilor asociative de tineret.  

Componența nominală a grupului de lucru: 

1. Tonu Galina, vicepreşedintele raionului Ialoveni; 

2. Levinte Maria, consilier raional în Consiliul Raional Ialoveni; 

3. Gurău Sergiu, director executiv, A.O. ,,Eco-Răzeni;  

4. Pletosu Victor, specialist principal în domeniul politicilor de tineret; 

5. Bivol Maria, președinte, A.O. ,,Alternativa”, Costești; 

6. Mereacre Cristina, specialist principal, Direcția Generală Educație Ialoveni; 

7. Manțog Nadejda, șef, Secția protecția persoanelor în etate și cu dizabilități, Direcția Generală 

Asistență Socială și Protecția Familiei Ialoveni; 

8. Trofim Cristina, specialist principal, Direcția pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialoveni; 

9. Dunai Lilia, șef, Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor ,,Avante”, Ialoveni; 

10. Gherman Olesea, inspector principal, Secția interacțiune comunitară, Inspectoratul de Poliție 

Ialoveni; 

11. Cîrman Ludmila, membru al echipei Programului raional „Fondul pentru Tineri Ialoveni”; 

12. Sandu Dan, reprezentant al Rețelei consiliilor locale de tineret din raionul Ialoveni. 

În procesul de elaborare a programului au fost implicați direct circa 200 de tineri din 23 

de localități ale raionului Ialoveni: Ialoveni, Bardar, Costești, Răzeni, Molești, Puhoi, Mileștii 

Mici, Zîmbreni, Suruceni, Malcoci, Hansca, Ulmu, Dănceni, Nimoreni, Cărbuna, Cigîrleni, 

Horești, Ruseștii Noi, Văsieni, Gangura, Horodca, Țipala, Sociteni. Procesul a fost facilitate de 

dl Vitalie Cîrhană, expert politici de tineret și planificare strategică. 

Procesul de elaborare a programului s-a desfăşurat în perioada aprilie – august 2021 și a 

constat în mai multe etape: 

- La etapa iniţială a avut loc procesul de colectare a informației despre problemele cu care se 

confruntă tinerii prin organizarea Forumului Raional de Tineret, partea I-îi, pe 5 iunie 2021, 

precum și analiza situaţiei tinerilor prin colectarea de date de către membrii grupului de lucru 

creat în cadrul Consiliului Raional; 

- A doua etapă a constat în desfășurarea sesiunii de elaborare a direcţiilor prioritare, analiza 

SWOT, stabilirea obiectivelor şi rezultatelor aşteptate ale programului;  

- A treia etapă a constat în desfășurarea sesiunii de elaborare a Planului de acţiuni, stabilirea  

indicatorilor, a mecanismului de monitorizare şi evaluare a programului; 

- La a patra etapă a avut loc informarea şi consultarea tinerilor cu privire la conţinutul 

Programului şi a Planului de acţiuni pentru anii 2022-2026, acțiune realizată în cadrul Forumului 

Raional de Tineret, partea a II-a, organizat pe 30 iunie 2021. 
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La etapa iniţială a avut loc cartografierea documentelor de politici publice din raionul 

Ialoveni care vizează domeniul tineret și culegerea datelor cu privire la situaţia tinerilor, cu 

implicarea reprezentanților subdiviziunilor Consiliului Raional, primăriilor şi tinerii din raion. În 

cadrul direcţiilor a fost colectate date privind situaţia tinerilor, primăriile raionului au transmis 

informații privind tinerii din comunitățile lor, au fost culese informații cu privire la situația 

socio-economică, oportunitățile de instruire și educație la nivel de raion, modalitățile de 

petrecere a timpului liber, precum și accesul la informație. În baza datelor colectate a fost 

analizată situaţia tinerilor din raion.  

Etapa a doua şi a treia s-a desfăşurat în cadrul şedinţelor Grupului de lucru. Şedinţele 

au fost facilitate conform elementelor metodologiei de planificare strategică. În cadrul acestor 

şedinţe a fost realizată o analiză SWOT a situației tinerilor la etapa actuală, au fost elaborate 

direcţiile strategice, obiectivele, rezultatele aşteptate, indicatorii şi metodologia de monitorizare 

şi evaluare.  

La sesiunea viziunilor tinerii au avut posibilitatea să-și expună părerile și ideile vizavi 

de așteptările lor legate de viața tinerilor în anul 2026, iar la etapa următoare au identificat care 

sunt acele contradicții ce trebuie depășite pentru atingerea acestor scopuri.  

 

Tinerii au identificat următoarele viziuni: 

A. consolidate capacitățile instituționale în domeniul tineretului: 

 s-a creat Serviciul Raional Tineret şi Sport; 

 reţea de 25 specialiști de tineret; 

 este majorat bugetul pentru tineri; 

 bugetul participativ pentru tineri în localități este de minimum 12 mii lei anual; 

 există centrul de suport a activităților de tineret. 

 

B. există mecanisme funcționale de participare civică a tinerilor: 

 bază de date a voluntarilor, accesibilă ONG-urilor și APL-urilor; 

 bază de date a situației tinerilor din raion; 

 s-a format Consiliul Raional al ONG-urilor; 

 300 de proiecte implementate de tineri; 

 Fondul pentru Tineri desfășoară anual câte două runde ale Programului de Granturi Mici; 

 în componența Consiliilor locale sunt circa 60% tineri; 

 există Consiliul Raional de Tineret; 

 structură funcțională a tinerilor – reţea de consilii locale de tineret. 
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C. diversificate mijloacele de informare a tinerilor: 

 bibliotecaialoveni.md, cărți online; 

 acces gratuit la internet pentru tineri; 

 centru raional de informare; 

 lansat portalul tinerilor din Ialoveni; 

 există 8 centre locale de informare. 

 

D. asigurat accesul la programe de cultură și agrement: 

 există 25 centre de agrement; 

 funcționează căminele și casele de cultură; 

 cinematograf în scop educativ gratuit; 

 există cluburi în toate domeniile de interes ale tinerilor; 

 sunt organizate periodic festivaluri, tîrguri, concerte, concursuri sportive, excursii; 

 creat un Centru de agrement și sport; 

 centre de odihnă în toate localitățile; 

 26 echipe bune de fotbal. 

 

E. dezvoltat sistem educațional modern: 

 școlile sunt modernizate la cel mai înal nivel; 

 avem burse de 5000 lei anual; 

 în școli e asigurată alimentarea tinerilor; 

 centru pentru orientare profesională în fiecare instituție de învățămînt; 

 se inițiază clase cu profil în ciclul gimnazial; 

 sunt 5 autobuze școlare. 

 

F. create oportunități socio-economice pentru tineri: 

 locuri de muncă noi create pentru tineri; 

 rata șomajului în rîndul tinerilor e de max 10%; 

 create condiţii pentru tinerii specialiști; 

 există locuri de muncă pentru tineri în localități; 

 șomajul în rîndul tinerilor a scăzut cu 50%; 

 facilități fiscale oferite tinerilor; 

 oferite credite accesibile pentru tineri; 

 participarea tinerilor în sectorul agrar este susținută de stat; 

 implementate programe sociale pentru tineri; 
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 construite 5 blocuri cu apartamente sociale pentru tineri; 

 există centru pentru copii cu necesități speciale de învățare; 

 programe de susținere a familiilor socialmente vulnerabile; 

 nivel ridicat al sănătății tinerilor; 

 abonamente la transportul public pentru tineri. 

 

G. consolidate parteneriatele locale și internaționale: 

 semnate acorduri de colaborare între instituții la nivel local și național; 

 se realizează schimburi de experiență cu tinerii de peste hotare. 

 

În urma analizei obstacolelor care stau în cale realizării acestor viziuni s-au stabilit de 

către grupul de lucru următoarele contradicții: 

 gestionarea necorespunzătoare a fondurilor pentru tineri; 

 resurse financiare limitate pentru tineri din partea APL de nivelul I și II; 

 nealocarea resurselor financiare pentru activitățile Consiliilor elevilor; 

 gestionarea incorectă a bugetului pentru tinerii antreprenori; 

 acces limitat al tinerilor la informații; 

 trasnsparență scăzută în majoritatea domeniilor de activitate; 

 vizibilitate scăzută a centrelor prietenoase tinerilor și a serviciilor prestate de acestea la nivel 

de raion; 

 colaborare slabă între diferiți factori de decizie; 

 angajatori necooperanți;  

 solicitarea experienței de muncă din partea angajatorilor; 

 locuri de muncă neatractive; 

 salarii mici;  

 condiții de muncă precare; 

 concurența nesănătoasă între tineri antreprenori și companiile mari; 

 număr mic de ONG-uri de tineret în localitățile din raion; 

 număr limitat de spații gratuite oferite tinerilor pentru desfățirarea unei afaceri, întruniri; 

 număr mic de lucrători de tineret; 

 inexistența Consiliilor Locale de Tineret în mai multe localități a raionului; 

 APL nu percepe tinerii ca o prioritate; 

 primăriile localităților din raion nu dispun de un specialist de tineret bine format; 

 persistarea prejudecăților în raport cu activitatea și interesele tinerilor; 
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 interes scăzut al tinerilor în dezvoltarea propriilor afaceri; 

 interes scăzut al tinerilor de implicare în proiecte comunitare; 

 tinerii nu generează idei originale, inovative de proiecte și afaceri; 

 indiferența tinerilor privind comunitatea; 

 număr mic al tinerilor cu afaceri de succes; 

 cunoștințe scăzute a tinerilor privind inițierea și dezvoltarea afacerilor;  

 spirit civic slab dezvoltat al tinerilor; 

 sistemul de învățamânt supraîncărcat;  

 sistemul de învățământ nu pregătește tinerii pentru viață; 

 acces redus a tinerilor la diferite servicii de educație non-formală; 

 inexistența unui plan concret de acțiuni al instituțiilor publice cu privire la tineret; 

 birocrație și legi necorespunzătoare realității; 

 exces de formalități în raport cu APL în scopul organizării activităților pentru tineri; 

 legislație instabilă; 

 reforma teritorială; 

 existența unui sistem de învățămînt deficitar; 

 politica ineficientă dusă de Ministerul Educației; 

 transport public inaccesibil; 

 neconștientizarea importanței din parta tinerilor privind sănătatea; 

 situația pandemică a scăzut gradul de participare a tinerilor; 

 migrația tinerilor din localitatea de baștină în capitală sau peste hotare; 

 natalitate scăzută din cauza migrației; 

 interesele politice sunt mai presus decât interesele societății. 
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CAPITOLUL II 

EVOLUȚIA POLITICILOR DE TINERET ALE RAIONULUI IALOVENI 

 

Istoria politicilor de tineret ale raionului Ialoveni începe în unison cu formarea unităţii 

administrativ-teritoriale şi fortificarea structurilor organizaţionale de tineret, care se manifestau 

cu entuziasm prin participarea civică şi voluntară a tinerilor la toate dimeniunile vieţii sociale. 

În anul 2008, prin decizia sa, Consiliul Raional Ialoveni a instituit funcţia de specialist 

în domeniul politicilor de tineret în cadrul aparatului președintelui raionului, care să asigure 

parteneriatul cu societatea civilă, conform principiilor inovaţiei, responsabilităţii şi co-

managementului, pentru a contribui la creșterea gradului de participare a tinerilor la viața 

publică, pentru a oferi suportul administrației raionului la dezvoltarea serviciilor prietenoase 

tinerilor - prestate de organizațiile non-guvernamentale; pentru a se implica în organizarea 

diverselor activități de dezvoltare personală și de afirmare a tineretului ingenios și talentat. 

În anul 2009 a fost constituit primul consiliu raional al tinerilor, prin alegeri locale 

participative, în baza proiectului ,,Primul vot pentru tinerii din raionul Ialoveni”, implementat de 

Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni” în parteneriat cu administrația raionului Ialoveni. În 

primăvara anului 2014 au fost organizate alegeri locale pentru constituirea consiliilor locale ale 

tinerilor în 16 localități, prin proiecte susținute financiar de Programul ,,Fondul pentru Tineri 

Ialoveni”. În toamna anului 2016, în cadrul Programului ,,Ialoveni – Capitala Tineretului 2016”, 

din nou au fost organizate alegeri locale pentru membrii consiliilor locale ale tinerilor în 16 

localități, prin proiecte susținute financiar de Programul ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”.  

Susţinem, cu tenacitate, Rețeaua consiliilor locale ale tinerilor din raionul Ialoveni care 

beneficiază de suport logistic și financiar prin intermediul proiectelor depuse la cele 2 runde de 

granturi mici, anual, primăvara și toamna. De asemenea, rețeaua consiliilor locale beneficiază de 

suport din cadrul Programului național de asistență pentru consolidarea și dezvoltarea consiliilor 

raionale/municipale ale tinerilor, implementat de A. O. ,,Rețeaua Națională a Consiliilor Locale 

ale Tinerilor din Moldova”, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și 

autoritățile administrației publice locale de nivelul al doilea. Subliniem că, anual, în cadrul 

Forumului Rețelei Consiliilor Locale ale Tinerilor din Raionul Ialoveni sunt elaborate propuneri 

pentru planul de acțiuni în domeniul politicilor de tineret pentru anul următor și prezentat 

administrației raionului Ialoveni pentru a-l include spre aprobare în agenda ședinței Consiliul 

Raional Ialoveni. Planul anual de acțiuni cuprinde și recomandările partenerilor: A. O. ,,Eco-

Răzeni”, A. O. ,,Alternativa”, Costești și A. O. ,,Asociația Locală pentru Educația Copiilor și 

Tinerilor”, Mileștii Mici, privind programele, activitățile de aducație non-formală, de implicare 

civică şi de voluntariat, de instruire şi informare, pentru promovarea şi valorificarea potenţialului 
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creator al tinerei generații. Rețeaua consiliilor de tineret este un exerciţiu democratic axat pe 

puterea de decizie a tinerilor, care cultivă instrumentele de implicare şi participare a tinerilor la 

viaţa publică, promovează cetăţenia inteligentă şi activă, asigură spijinul necesar specialistului de 

tineret din administraţia publică locală, sporind, în acest sens, capacitatea de dialog și 

conexiunea între actorii socităţii civile şi ai statului.  

Prin Decizia Consiliului Raional Ialoveni nr. 01 – 18 din 28 februarie 2013 s-a aprobat 

Regulamentul Comisiei raionale pentru politicile de tineret Ialoveni, după modelul Hotărârii 

Guvernului Republicii Moldova nr. 733 din 29. 09. 2011, ,,Cu privire la crearea Comisiei 

guvernamentale pentru politicile de tineret”, urmare a implementării proiectului ,,Participarea 

tinerilor în procesul de luare a deciziilor la nivel local în raionul Ialoveni”, în toamna anului 

2012 de administraţia raionului Ialoveni şi A. O. ,,Eco-Răzeni”, cu suportul Consiliului Naţional 

al Tineretului din Moldova. Această comisie, pe principiul co-managementului, este întrunită la 

elaborarea și implementarea programelor, planului anual de acțiuni și a bugetului pentru tineret. 

Evoluția valorică continuă ascendentă a politicilor de tineret promovate și susținute de 

administrația raionului Ialoveni consemnează rezultatele:  

- Programul ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni” și Programul ,,Fondul de susținere a 

antreprenoriatului pentru tineri Ialoveni”, în parteneriat cu Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni” și 

Fundația Est-Europeană din Moldova; 

- Programul: ,,Ialoveni – Capitala Tineretului 2013” cu genericul: ,,Tineretului făuritor 

– Demn şi nobil viitor”, precum și Programul: ,,Ialoveni – Capitala Tineretului 2016” cu 

genericul: ,,Ialoveni – oraşul tinerilor şi posibilităţilor”, în parteneriat cu Ministerul Tineretului și 

Sportului al Republicii Moldova și Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni”;  

- Programul: ,,Costești – Capitala Tineretului 2019”, cu genericul: ,,Costești – satul 

unde întinerești”, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii 

Moldova și Asociația Obștească ,,Alternativa”, Costești; 

- Suma bugetului Consiliului Raional Ialoveni aprobat pentru dezvoltarea domeniului 

politicilor de tineret a crescut până la 500 000 lei în anul 2021. 

Subliniem că Programul ,,Capitala tineretului” a impulsionat colaborarea eficientă şi 

parteneriatul durabil cu actorii politicilor de tineret pentru a începe ,,noul management” bazat pe 

rezultate, obiective şi soluţii creative, dar şi indicatori de performanţă atinşi în implementarea 

proiectelor pentru tineret.  

Este consolidat parteneriatul durabil cu actorii – cheie: A. O. ,,Eco-Răzeni”; A. O. 

,,Alternativa”, Costeşti; A. O. ,,Asociația Locală pentru Educația Copiilor și a Tinerilor”, 

Mileştii Mici; Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor ,,Avante”, Ialoveni, și Întreprinderea 

Socială de Inserție ,,Floare de Cireş” SRL, Răzeni, care atrag investiţii și facilitează accesul 
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tinerilor la diverse servicii prietenoase şi de calitate, la programe de informare, instruire, 

consiliere, orientare vocaţională şi de voluntariat. Este simţit profund impactul acestor programe 

asupra dezvoltării politicilor de tineret, deoarece indicatorii de succes în domeniu însumează 

eforturile noastre sistematice.   

În scopul stimulării activismului civic 

al tinerilor și promovării voluntariatului, 

Programul raional ,,Fondul pentru Tineri 

Ialoveni” este implementat din anul 2010 de 

A. O. ,,Eco-Răzeni” în parteneriat cu Consiliul 

Raional Ialoveni şi Fundaţia Est-Europeană 

din Moldova. Menţionăm că, ,,Fondul pentru 

Tineri Ialoveni” este un program de finanţare a 

initiaţivelor şi proiectelor tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 ani din localităţile raionului 

Ialoveni. Proiectele finanţate se desfăşoară pe aria geografică a raionului Ialoveni şi au drept 

obiectiv încurajarea şi creşterea participării tinerilor la dezvoltarea durabilă a comunităţilor în 

care locuiesc. Programul este în anul unsprezece de activitate și se remarcă prin rezultatele: au 

fost desfășurate 22 de runde de granturi mici pentru tineri; au fost implementate peste 381 de 

proiecte (Figura nr. 1) elaborate și realizate de grupurile de iniţiativă civică și consiliile locale 

ale tinerilor din 25 de localităţi ale raionului Ialoveni, cu un buget total de peste 2,4 mln. lei 

(Tabelul nr. 1), dintre care circa 1 311 000 lei este contribuția Consiliului Raional Ialoveni; au 

fost implicați peste 5 mii de tineri în acțiuni de dezvoltare comunitară și de voluntariat.  Prin 

Programul ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni” este oferit suport financiar pentru realizarea ideilor 

ingenioase ale tinerilor - soluţia investiţiei inteligente în dezvoltarea locală sustenabilă şi 

durabilă a structurilor şi acţiunilor pentru tineret, care dezvoltă elemente de asociere a tinerilor 

pentru elaborarea şi implementarea proiectelor comunitare şi complementare, programelor de 

promovare a voluntariatului şi de leadership. Informația despre program poate fi accesată pe 

paginile web: www.fondultinerilor.md sau www.il.md. Prin Decizia Consiliului Raional Ialoveni 

nr. 6/7 din 03 decembrie 2020, a fost aprobat Acordul de parteneriat între Consiliul Raional 

Ialoveni şi Asociaţia Obştească ,,Eco-Răzeni”, privind implementarea Programului ,,Fondul 

pentru Tineri Ialoveni” pentru perioada 2021 – 2023. 

 

 

 

 

 

http://www.fondultinerilor.md/
http://www.il.md/
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Figura nr. 1: Dinamica dosarelor aplicate și a proiectelor finanțate prin intermediul 

Programului de granturi mici pentru tineri 2010-2021 

 

Nr. 
Denumirea 

localităţii 

Valoarea totală a proiectelor 

finanțate, lei 
Rata, % 

Numărul de 

proiecte finanțate 

 1 Bardar 240372.94 10.13 23 
 

2 Cărbuna 47617.01 2.01 7 
 

3 Cigîrleni 51060.64 2.15 8 
 

4 Costeşti 218814.69 9.22 38 
 

5 Dănceni 62402.17 2.63 9 
 

6 Gangura 57062.67 2.41 7 
 

7 Hansca 51948.81 2.19 7 
 

8 Horeşti 114259.85 4.82 24 
 

9 Horodca 3387.50 0.14 1 
 

10 Ialoveni 280946.85 11.84 49 
 

11 Malcoci 28526.48 1.20 4 
 

12 Mileştii Mici 161610.78 6.81 19 
 

13 Mileştii Noi 32200.18 1.36 2 
 

14 Moleşti 43937.17 1.85 9 
 

15 Nimoreni 25915.31 1.09 6 
 

16 Puhoi 112717.77 4.75 22 
 

17 Răzeni 259537.33 10.94 41 
 

18 Ruseştii Noi 80972.90 3.41 18 
 

19 Sociteni 62687.72 2.64 8 
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20 Suruceni 97767.87 4.12 15 
 

21 Ţipala 96253.59 4.06 18 
 

22 Ulmu 53097.54 2.24 10 
 

23 Văsieni 106999.47 4.51 22 
 

24 Văratic 15891.00 0.67 2 
 

25 Zîmbreni 66138.26 2.81 12 
 

Total 2372126.50 100.00 381 
 

Tabelul nr. 1: Distribuția pe localități și valoarea totală a proiectelor finanțate finanțate prin 

intermediul Programului de granturi mici pentru tineri 2010-2021 

 

Programul „Fondul de susținere a antreprenoriatului pentru tineri Ialoveni” este 

implementat din anul 2018 de A. O. ,,Eco-Răzeni” în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni şi 

Fundaţia Est-Europeană din Moldova, aprobat prin Decizia Consiliului Raional Ialoveni nr. 1/3 

din 05 februarie 2021. Prin acest program, tinerii, inclusiv din categorii defavorizate, rezidenți ai 

raionului Ialoveni, sunt abilitați și accesează mai multe oportunități sustenabile de participare 

economică la nivel local. Programul oferă susținere financiară echipelor de tineri pentru lansarea 

și dezvoltarea afacerilor cu inovație ce contribuie la dezvoltarea durabilă. Totodată, anual, este 

organizat Concursul planurilor de afaceri, ce se adresează grupurilor de tineri (femei și bărbați), 

persoane fizice, cu vârsta cuprinsă între 17 – 35 ani, din localitățile raionului Ialoveni, care 

întrunesc condiţiile de eligibilitate prevăzute de Regulamentul de organizare a concursului. 

Astfel, în anul 2019 a fost desfășurată prima rundă de granturi pentru tinerii antreprenori, cu 

finanțarea a 7 afaceri inițiate de către 7 tineri din 6 localități. În anul 2020 a fost desfășurată a II-

a rundă de granturi pentru tinerii antreprenori, cu finanțarea a 4 afaceri inițiate de către 4 echipe 

de tineri înzestrați cu spirit de întreprinzător din 4 localități. Aceste rezultate sunt minuțios 

analizate în cadrul Forumului Raional al Tinerilor Antreprenori. 

Programul de dezvoltare a politicilor de tineret ale raionului Ialoveni este elaborat în 

cadrul proiectului regional ,,Activismul tinerilor – soluția dezvoltării comunitare”, lansat în anul 

2020, implementat de Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni” în parteneriat cu administrația raionului 

Ialoveni, prin intermediul Programului de granturi ,,Dezvoltarea societății civile la nivel local în 

Republica Moldova”. Prin intermediul acestui proiect, tinerii din localitățile raionului Ialoveni 

sunt abilitați cu mecanisme funcționale, accesibile și durabile de participare la etapele procesului 

decizional și a bunei guvernări, atât la nivel local, cât și raional. De asemenea, tinerii 

conștientizează ce înseamnă democrația participativă, implicarea civică, voluntariatul și lucrul în 

echipă, fiind instruiți și motivați să desfășoare alegerile pentru crearea consiliilor de tineret în 

localitățile raionului. Aceste structuri de reprezentare și de participare ale tinerilor sunt fortificate 
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cu două mecanisme digitale de informare și interacțiune: Platforma online ,,Eu sunt Ialoveni !” și 

pagina web de podcasturi ,,RadiO2 Tineret”. Astfel, le este oferită consiliilor locale de tineret 

posibilitatea de a-și realiza misiunea de reprezentare a intereselor și necesităților tinerilor în 

raport cu autoritățile administrației publice locale. Totodată, au oportunitatea de-a elabora și 

implementa documente de politici publice, precum sunt planurile locale de acțiuni în domeniul 

tineretului, cu un buget destinat tinerilor și semnarea acordurilor de colaborare. 

Cadrul  normativ național: 

1. Legea cu privire la tineret nr. 215 din 29.07.2016; 

2. Legea privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006; 

3. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1213 din 27 decembrie 2010, privind aprobarea 

unor măsuri de susţinere a activităţilor pentru tineret; 

4. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1006 din 10.12.2014 cu privire la aprobarea 

Strategiei naţionale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 şi a Planului de acţiuni privind 

implementarea acesteia. 

Documente de politici locale: 

1. Strategia de Dezvoltare Integrată a Raionului Ialoveni 2014 – 2020, 2021 - 2027. 

2. Decizia Consiliului Raional Ialoveni nr. 7/17 din 24 decembrie 2020 ,,Cu privire la aprobarea 

Planului de acţiuni pentru dezvoltarea politicilor de tineret ale raionul Ialoveni pentru anul 

2021”; 

3. Decizia Consiliului Raional Ialoveni nr. 6/7 din 03 decembrie 2020 ,,Cu privire la aprobarea 

acordului de parteneriat între Consiliul Raional Ialoveni și Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni” 

privind implementarea Programului raional ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni” în perioada 2021 – 

2023; 

4. Decizia Consiliului Raional Ialoveni nr. 1/3 din 05 februarie 2021 ,,Cu privire la aprobarea 

acordului de parteneriat între Consiliul Raional Ialoveni și Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni” 

privind implementarea Programului raional ,,Fondul de susținere a antreprenoriatului pentru 

tineri Ialoveni” în perioada 2021 – 2022. 

Cadrul normativ și metodologic în domeniul politicilor de tineret ghidează autoritățile 

administrației publice locale și organizațiile societății civile din localitățile raionului Ialoveni să 

elaboreze și să implementeze politici efective în scopul abilitării tinerilor din raionul Ialoveni cu 

mecanisme funcționale, accesibile și durabile de participare la etapele procesului decizional și a 

bunei guvernări, atât la nivel local, cât și raional. Considerăm că, educarea tinerilor în spiritul 

democrației participative, îmbunătățirea comunicării dintre structurile reprezentative ale tinerilor 

și factorii de decizie, precum și crearea contextului pentru implicarea lor în procesul democratic, 
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va facilita dezvoltarea personală a tinerilor pentru a deveni oameni de încredere și actori de 

valoare ai societății. 

Călăuzindu-ne de instrumentele de politică integrată ale Uniunii Europene: ,,Carta Albă 

a Comisiei Europene ,,Un nou elan pentru tineretul european”, ,,Pactul European pentru 

Tineret”, ,,Carta Europeană privind Participarea Tinerilor la Viaţa Locală şi Regională” a 

Consiliului Europei, precum şi Strategia Uniunii Europene pentru Tineret 2019-2027: 

implicarea, conectarea și responsabilizarea tinerilor, Strategia sectorului tineret 2030: asimilarea 

valorilor Consiliului Europei de către tineri, ne convingem că aceste documente consfinţesc 

puterea cetăţenească a tinerilor şi consolidează pilonii de bază ai participării la viaţa publică: 

formarea şi informarea tinerilor pentru participare; promovarea tinerilor şi organizaţiilor de 

tineret prin tehnologiile de informare şi comunicare; încurajarea activităţilor de voluntariat; 

sprijinirea proiectelor şi iniţiativelor tinerilor prin acordarea suportului necesar activităţii 

structurilor de participare a tinerilor. 

Analizând Teoria academicianului Rogert Hart din New York, axată pe înţelegerea 

vieţii cotidiene a copiilor şi tinerilor, ce relevă metodologia participativă de lucru cu tinerii, 

numită Scara lui Roger Hart cu privire la participarea tinerilor, elaborată în anul 1992 şi 

utilizată pentru a aprecia nivelul de participare şi implicare a tinerilor la viaţa publică, 

cuprinzând treptele: 

Treapta 8: Tinerii iniţiază, iar în procesul de luare a deciziilor participă împreună adulţii cu 

tinerii; 

Treapta 7: Tinerii iniţiază şi conduc acţiunile; 

Treapta 6: Deciziile iniţiate de adulţi, sunt luate în comun cu tinerii; 

Treapta 5: Tinerii sunt consultaţi şi informaţi; 

Treapta 4: Tinerii sunt abilitaţi de a pune întrebări şi de a fi informaţi; 

Treapta 3: Tinerii sunt simbolizaţi, în sensul de participare formală; 

Treapta 2: Participarea tinerilor este un decor; 

Treapta 1: Tinerii sunt manipulaţi. 

Prin urmare, actorii politicilor de tineret din raionul Ialoveni și-au trasat drept obiectiv 

de - a ajunge la cel mai înalt nivel de participare, deoarece, ultimele trei trepte (nr. 1, 2, 3) sunt 

non-participare. Prin urmare, participarea activă a tinerilor la elaborarea politicilor care îi 

afectează, prin intermediul unui dialog structurat continuu între autoritățile administrației publice 

cu structurile reprezentative ale tinerilor şi organizaţiile de tineret din localitățile raionului 

Ialoveni, a contribuit, esențial, ca vocea tinerilor să fie auzită despre modul în care trebuie să fie 

elaborate şi puse în aplicare politicile de tineret. Forumul raional de tineret și conferința rețelei 

consiliilor locale ale tinerilor sunt evenimentele, organizate anual, pentru a consolida dialog 

https://europa.eu/youth/strategy_ro
https://europa.eu/youth/strategy_ro
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structurat ce promovează participarea activă a tinerilor şi interacţiunea acestora cu factorii de 

decizie pentru a-și spune punctul de vedere în momentul elaborării planului raional de acțiuni în 

domeniul politicilor de tineret, în baza analizei problemelor tinerilor. 

Legea cu privire la tineret nr. 215 din 29.07.2016, prevede că, tineretul reprezintă 

segmentul populaţiei cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de ani, dar politicile pentru tineret reprezită 

un ansamblu de principii, metode şi măsuri menite să asigure tinerilor oportunităţi de participare, 

de bunăstare, dezvoltare personală şi profesională. În spiritul acestei legi, la articolul 2, sunt 

definite noţiunile: 

- activitate de tineret (lucrul de tineret) – orice acţiune cu şi pentru tineri, de natură socială, 

culturală, educaţională sau civică, ce are la bază procesele de învăţare non-formală şi de 

participare voluntară a tinerilor, coordonată de către un lucrător de tineret sau de un specialist în 

lucrul de tineret; 

- consiliu local al tinerilor – structură de reprezentare şi de împuternicire a tinerilor  căreia i se 

poate atribui statutul de organizaţie necomercială şi a cărei misiune este asigurarea participării 

tinerilor la dezvoltarea comunitară, în special în procesul decizional;  

- educaţie nonformală a tinerilor – proces educaţional organizat prin activităţi în comunitate sau 

prin programe, care are loc în afara sistemului educaţional formal, menit să răspundă nevoilor 

educaţionale ale  tinerilor, afirmat prin dobândirea şi/sau dezvoltarea aptitudinilor şi abilităţilor 

necesare pentru a se adapta la un mediu în continuă schimbare, având obiective clare de învăţare; 

- organizație de tineret – organizație necomercială în care tinerii constituie cel puțin 2/3 din 

numărul de membri și din componența organelor de conducere și ale cărei scopuri statutare sunt 

orientate spre dezvoltarea personalității tinerilor și integrarea lor în viața publică; 

- structură de participare a tinerilor – formă de organizare a tinerilor, întruniţi benevol şi cu 

interese comune, formală sau neformală, pentru a participa şi a contribui la viaţa publică. 

Articolul 3 al legii nominalizate ne sugerează că realizarea politicii de tineret este 

fundamentată pe principiile: a) cooperare intersectorială – coordonarea între instituţiile statului 

şi organizaţiile de tineret care activează în domeniu; b) egalitate – asigurarea echităţii şi 

diversităţii tinerilor fără nici o discriminare; c) informare – instituţiile de lucru cu tinerii şi 

organizaţiile de tineret asigură informarea tinerilor cu privire la provocările, oportunităţile şi 

drepturile acestora; d) participare – implicarea activă a tinerilor în procesul de luare a deciziilor 

prin consultările publice şi realizarea de activităţi care se produc în societate; e) paritate – proces 

de luare a deciziilor de comun acord între autorităţile publice şi tineri prin distribuirea egală a 

responsabilităţilor în bază de încredere şi de respect reciproc; f) transversalitate – stimularea 

colaborării la toate nivelele a instituţiilor şi autorităţilor publice cu competenţe în domeniul 

tineretului. 
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Potrivit articolului 12, alin. 1, al Legii cu privire la tineret, ,,autoritățile administrației 

publice locale promovează în teritoriu politicile de tineret și coordonează implementarea lor”; 

alin. 2 ,,autoritățile administrației publice locale au următoarele competențe”: lit. (b) ,,elaborează 

și implementează politici de tineret la nivel local”; lit. (c) ,,organizează programe de granturi, 

destinate organizațiilor de tineret, pentru a susține prin concurs proiectele și inițiativele tinerilor 

din comunitate”; lit. (e) ,,stimulează participarea tinerilor la procesul decizional local”; lit. (f) 

,,colaborează în implementarea politicilor cu organizațiile de tineret, cu consiliile locale ale 

tinerilor”; lit. (i) ,,asigură informarea tinerilor despre activitățile pe care le desfășoară și care au 

afect asupra acestora”; alin. 3 ,,administrația publică locală dezvoltă instrumente care”: lit. (a) 

,,formează abilități pentru participare a tinerilor”; lit. (b) ,,informează tinerii”; lit. (c) 

,,încurajează tinerii să participe la activități de voluntariat”; lit. (d) ,,acordă sprijin, inclusiv 

financiar proiectelor și inițiativelor tinerilor la nivel local”. 

În conformitate cu prevederile art. 5 al Legii cu privire la tineret, alin. 1 ,,Statul 

stimulează inițiativele antreprenoriale ale tinerilor prin”: lit. (b) ,,susținerea inițiativelor tinerilor 

antreprenori dezvoltând programe de abilitate economică a acestora”; lit. (d) ,,susținerea 

programelor de educație nonformală a tinerilor antreprenori în domeniul afacerilor”; lit. (e) 

,,dezvoltarea instrumentelor de informare și de schimb de experiență pentru tinerii antreprenori”; 

lit. (f) ,,elaborarea și dezvoltarea programelor de antreprenoriat social”. 

Potrivit articolului 6 al Legii cu privire la tineret, alin. 1 ,,Statul asigură participarea 

tinerilor la procesul decizional prin”:  lit. (a) ,,susținerea creării structurilor de participare a 

tinerilor la nivel național și local, finanțarea acestora în limita bugetelor disponibile”; lit. (b) 

,,implicarea tinerilor în procesul de elaborare, luare și implementare a deciziilor”; lit. (c) 

,,susținerea financiară a inițiativelor tinerilor prin programe de granturi, desfășurate la nivel 

central și local, în limita bugetelor disponibile; alin. 2 ,,Statul susține educația nonformală și 

informală a tinerilor prin”: lit. (b) ,,susținerea financiară a activităților de educație non-formală și 

informală în limita bugetelor disponibile”; alin. 3 ,,Statul susține și promovează educația pentru 

cetățenie activă în rândul tinerilor prin”: lit. (a) ,,susținerea inițiativelor și proiectelor de educație 

civică pentru tineret”; lit. (b) ,,dezvoltarea programelor de participare la procesele democratice 

prin asumarea responsabilității civice de către tineri și exercitarea drepturilor cetățenești”; alin. 4 

,,Statul stimulează potențialul creator al tinerilor prin”: lit. (a) ,,crearea condițiilor de identificare, 

promovare și stimulare a tinerelor talente”; lit. (b) susținerea, conform legislației, a persoanelor 

fizice și juridice care promovează tinerele talente”; lit. (c) ,,formarea și dezvoltarea capacităților 

și aptitudinilor creative ale tinerilor în cadrul centrelor culturale, și expoziționale, atelierelor, 

studiourilor și laboratoarelor de creație și inovație”. 
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Conform prevederilor art. 43 al Legii privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI 

din 28 decembrie 2006, alin. 1,,Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor 

administraţiei publice locale de nivelul al doilea stabilite la art. 4 alin. (2) din Legea privind 

descentralizarea administrativă, consiliul raional realizează în teritoriul administrat următoarele 

competenţe de bază”: lit. (s) ,,decide organizarea şi desfăşurarea de activităţi ştiinţifice, 

instructiv-educative, cultural-educative, sportive şi de tineret, de interes raional”. Astfel, prin 

Decizia Consiliului Raional Ialoveni nr. 7/17 din 24 decembrie 2020, a fost aprobat Planul de 

acţiuni pentru dezvoltarea politicilor de tineret ale raionul Ialoveni pentru anul 2021. 

Conform prevederilor art. 20 al Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1213 din 

27 decembrie 2010, privind aprobarea unor măsuri de susţinere a activităţilor pentru tineret, 

,,activitățile pentru tineret se desfășoară conform ordinului conducătorului autorității 

administrației publice, în care se specifică scopul, programul și termenul de derulare a activității, 

numărul persoanelor participante, precum și se desemnează persoanele responsabile. Astfel, 

activitățile raionale pentru tineret sunt organizate prin dispozițiile președintelui raionului 

Ialoveni, prin care se instituie o comisie specială, se aprobă un regulament și o agendă a 

evenimentului, precum și un deviz de cheltuieli. 

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1006 din 10. 12. 2014 cu privire la 

aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 şi a Planului de acţiuni 

privind implementarea acesteia, trasează direcțiile prioritare de dezvoltare a sectorului de tineret 

și definește un plan specific de acțiuni ce permite tinerilor să-și dezvolte cunoștințele și 

competențele în vederea integrării depline, implicării active în toate aspectele vieții.  Anual este 

elaborat un raport privind implementarea strategiei naționale în raionul Ialoveni care este 

publicat pe site-ul Consiliului raional la secțiunea: https://il.md/tineret/ . 

 

 

https://il.md/tineret/
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CAPITOLUL III 

SITUAŢIA SOCIO-ECONOMICĂ A TINERILOR 

 

Analiza situaţiei tinerilor din raionul Ialoveni permite identificarea celor mai actuale 

probleme cu care se confruntă tinerii şi evidenţierea potenţialului de soluţionare a lor. Au fost 

identificate necesităţi nesoluţionate ale tinerilor în domeniul social-economic, educaţiei, 

accesului la informare, sănătăţii şi protecţiei sociale. Analiza a fost realizată în colaborare cu 

IMSP Spitalul Raional Ialoveni, Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Secţia Cultură, 

Secţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei, Direcţia Statistică Ialoveni, Inspectoratul de 

Poliţie, Direcţia Generală Educație, Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor AVANTE, AO Eco-

Răzeni, AO Alternativa, Rețeaua Consiliilor Locale ale Tinerilor. 

 

Situația demografică a tinerilor 

Generația tinerilor este în descreștere continuă, astfel încât doar în anul 2020 la nivel 

național, tinerii în vârstă de 14-34 de ani au constituit 680,3 mii sau 26,2% din totalul populației. 

În perioada 2017-2021, populaţia cu vârsta de 14-19 ani a scăzut cu 18,5 mii persoane (sau cu 

10,1%), iar ponderea acestei categorii în numărul total al tinerilor cu vârsta 14-34 ani s-a majorat 

de la 22,0% la 01.01.2017, până la 24,1% la 01.01.2021. Către anul 2035 populația de 14-34 de 

ani poate să scadă până la 575.5 mii persoane, ceea ce reprezintă o scădere de până la 21,7%. În 

numărul total al tinerilor predomină cei în vârstă de 25-34 de ani (56,3%), tinerii de 14-19 ani 

constituind 24.1% și de 20-24 de ani – 19,6%. În totalul tinerilor, băieții reprezintă 50.6%, iar 

fetele 49.4%.  

În cele 33 localități ale raionului Ialoveni, conform datelor Biroului Național de 

Statistică, la data de 1 ianuarie 2019 locuiau 35812 tineri cu vârsta 14-35 de ani. Dintre aceștia 

băieți/bărbați 18232 (50,9%), iar fete/femei 17580 (49,1%). Distribuția pe categorii de vârstă 

este în felul următor:  

- 14-18 ani – 5687 tineri (15,9%);  

- 19-25 ani – 9701 tineri (27,1%); 

- 26-30 ani – 9857 tineri (27,5%); 

- 31-35 ani – 10567 tineri (29,5%).  

Majoritatea tinerilor din raionul Ialoveni locuiesc în mediul rural - 30239 (84,4%), iar în 

mediul urban - 5573 (15,6%). 

Menționăm că informația prezentată în această rubrică a fost elaborată în baza Băncii de 

date statistice și Comunicatul de presă “Tinerii în Republica Moldova în anul 2020”, disponibile 

pe pagina web www.statistica.gov.md  

http://www.statistica.gov.md/
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Participarea economică și integrarea pe piața muncii a tinerilor 

Analizând datele care reflectă participarea tinerilor la viaţa economică a Republicii 

Moldova concluzionăm că majoritatea tinerilor nu văd implicarea lor posibilă dincolo de rolul lor 

de contribuabil la bugetul de stat sau local prin impozitele achitate în calitate de angajat în 

câmpul muncii. În acelaşi context, trebuie să menţionăm că la angajare tinerii nu sunt încurajaţi 

de către angajator, fiind discriminaţi inclusiv pe criterii de vârstă. 

Conform rezultatelor Anchetei Forței de Muncă 2020, la nivel național, în raport cu 

statutul activității curente peste o treime din tinerii cu vârsta de 15-34 ani au fost ocupați 

(36,3%), adică aveau un loc de muncă, circa 2,0% erau șomeri și restul, 61,7%, erau inactivi din 

punct de vedere economic (persoane în afara forței de muncă). Rata tinerii NEETs a constituit 

21,6% în 2020. Circa o pătrime din tineri (22,4%) aveau locuri de muncă informale, iar în rândul 

tinerilor salariați 8,0% lucrau fără contracte individuale de muncă (munca nedeclarată). Rata 

șomajului printre tineri a fost mai mare în comparație cu alte grupe de vârstă sau media la nivel 

de țară. 

În perioada 2018 – 2020, la Direcția pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialoveni au fost 

înregistrați 541 șomeri cu vîrsta cuprinsă între 16 și 30 ani (Tabelul nr. 2), dintre care 90 de 

tineri au beneficiat de diverse măsuri active de ocupare. 

Anul 2018 2019 2020 

Vârsta 16 – 24 ani 25 – 30 ani 16 – 24 ani 25 – 30 ani 16 – 24 ani 25 – 30 ani 

Numărul 

tinerilor 

șomeri 

înregistrați 

159 75 91 76 105 36 

Tabelul nr. 2: Numărul tinerilor șomeri înregistrați la DOFM Ialoveni 2018 – 2020 

 

Situaţia socio-economică a tinerilor din raionul Ialoveni se caracterizează prin faptul că 

sunt slab dezvoltate serviciile de orientare şi consiliere pentru angajarea în câmpul muncii, 

locurile de muncă oferite tinerilor sunt insuficiente şi sau slab remunerate, angajarea la serviciu 

în mediul rural nu este atractivă şi oferă puţine posibilităţi de dezvoltare, nu sunt acordate 

facilităţi tinerelor familii pentru obţinerea spaţiului locativ, majoritatea tinerilor nu au 

posibilitatea de a profesa domeniul de specialitate. Angajarea tinerilor în diferite sectoare ale 

economiei nu este echilibrată. Cauza rezidă în lipsa mecanismelor de monitorizare a situaţiei 

socio-economice a tinerilor şi nedezvoltarea deprinderilor tinerilor de a solicita ajutorul 

instituţiilor abilitate să acorde anumite tipuri de servicii.  
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Cauzele problemelor enumerate rezidă în faptul că orientarea profesională se realizează la 

un nivel redus. Tinerii nu sunt motivaţi să valorifice resursele pieţei de muncă disponibile. 

Mediul rural nu prezintă suficiente oportunităţi de dezvoltare a tinerilor. 

Cu toate că în Republica Moldova paleta programelor de suport pentru întreprinzători 

este una destul de variată, se resimte o insuficiență în domeniul susținerii tinerilor pentru 

inițierea sau dezvoltarea afacerii, unde ponderea acestora rămâne a fi relativ mică, 2,4% din 

antreprenori au vârsta de până la 24 ani și 20,3% au vârsta cuprinsă între 25-34 ani. Datele 

statistice identificate în procesul de cercetare pe domeniul antreprenoriat demonstrează că tinerii 

din Moldova sunt mai predispuși să inițieze o afacere (44.40%), comparativ cu adulții (24.99%). 

Tinerii întreprinzători sunt mai creativi și inovativi, mai deschiși spre implementarea inovațiilor 

sau introducerea unor metode și modele de afaceri care pot contribui la o creștere rapidă și 

internaționalizare ale acestora. Problema principală pentru tinerii întreprinzători rămâne a fi 

accesul la resurse financiare ieftine și ușor accesibile. 

În 2020, principalele surse de venit ale tinerilor (14-34 ani) din Republica Moldova au 

fost mijloacele financiare din activitatea salarială (33,5%) și din partea părinților/întreținere 

(30,6%), fiind urmate de prestațiile sociale (10,8%), transferurile din afara țării (8,6%) și 

activitatea individuală agricolă (8,1%). Sursele de venit ale tinerilor variază semnificativ în 

funcție de grupul de vârstă al tinerilor. Astfel, pe măsura înaintării în vârstă, veniturile de 

întreținere au scăzut de la 73,5% pentru tinerii de 14-19 ani, până la 4,0% pentru tinerii în vârstă 

de 30-34 ani pentru care, mai importante au devenit plățile salariale (51,5%). 

În consecinţă sunt generate probleme ca şomajul, migraţia, traficul de fiinţe umane, 

comportamente deviante. Una dintre soluţiile pentru care optează tinerii este migraţia.  

 

Educaţia formală și non-formală a tinerilor 

Accesibilitatea şi calitatea educaţiei reprezintă componente esenţiale în edificarea unei 

societăţi moderne şi prospere. Educaţia ar trebui să fie considerat factorul obligatoriu în avântul 

pentru combaterea sărăciei, adoptarea atitudinii non-discriminatorii a populaţiei, asigurarea 

egalităţii gender, protejarea tinerilor împotriva exploatării, promovarea drepturilor omului, în 

particular, şi a valorilor democratice, în general. Educaţia de calitatea contribuie incontestabil la 

dezvoltarea capitalului uman, dar aceasta presupune, disponibilitatea investiţiilor din partea 

participanţilor în procesul de instruire cât şi din partea guvernanţilor pentru asigurarea condiţiilor 

necesare privind furnizarea unor servicii de calitate în sistemul educaţiei publice. Putem spune că 

actualmente educaţia nu este percepută de tineri ca fiind cea mai bună formă de investiţie 

posibilă. Deşi putem observa o creştere a cheltuielilor pentru educaţia publică, totuşi acest 

domeniu continuă să primească mai puţină susţinere financiară decât ar avea nevoie, aceasta în 
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comparaţie cu indicatorii de monitorizare, care analizează calitatea educaţiei publice în ţările 

vecine.  

În raionul Ialoveni (situația anului 2020), activează 33 instituţii de învăţământ, printre 

care 1 școală primară-grădiniță, 2 școli primare, 15 gimnazii, 15 licee. Din elevii care încheie 

învăţământul gimnazial obligatoriu, o parte îşi continuă studiile liceale, unii merg la şcoli 

profesionale, iar o altă parte completează rândul persoanelor neangajate în câmpul muncii. Din 

totalul absolvenţilor ciclului gimnazial, anual 1053 de elevi îşi fac studiile în liceele din raion, 

344 elevi în instituțiile de învățământ din țară și 25 elevi în instituțiile de învățământ de peste 

hotare. Gradul de dotare tehnică a instituţiilor de învăţământ este bun, fiind evaluat la nivelul de 

85%. Problema lipsei cadrelor didactice este dificil soluţionată prin completarea cu cadre tinere. 

În instituțiile de învățământ din raion activează 174 cadre didactice cu vechimea în munca 

pedagogică de la 0-10 ani. Reciclarea cadrelor se realizează la un nivel satisfăcător. Anual 

participă la cursuri de reciclare 21 pedagogi.  

În dependență de domeniile de interes ale elevilor, capacitățile instituționale – pregătirea 

cadrelor didactice, materialele didactice disponibile etc. – gimnaziile și liceele din raion au oferit 

ore opționale la disciplinele: arta comunicării, educația pentru sănătate, surse de energie 

regenerabilă, educație pentru film, etc., care au fost frecventate pe parcursul anului de studii 

2020-2021 de către 9779 elevi. În instituțiile de învățământ din raion activează 30 consilii ale 

elevilor. În aceasși perioadă de referință, peste 35 proiecte de dezvoltare instituțională au fost 

implementate, inclusiv cu participarea elevilor, în gimnaziile și liceele din raion. 

Tinerii continuă să prezinte o rată înaltă de părăsire timpurie a sistemului educațional. În 

anul 2018 rata de părăsire timpurie constituia 21,2%, fiind în creștere față de anul 2017 (19,4%) 

și stabilă comparativ cu 2014. Rata de părăsire timpurie a sistemului educațional este de două ori 

mai mare printre tinerii din mediul rural comparativ cu tinerii din mediul urban. În cazul 

bărbaților, rata de părăsire este de 23,1%, pe când pentru femeile tinere se înregistrează circa 

19%. 

Tinerii se confruntă cu dificultăţi financiare la integrarea în învăţământul superior. 

Instituţiile de învăţământ superior de stat asigură parţial necesităţile de cazare ale studenţilor, iar 

în cazul tinerilor din Ialoveni, aceștia în mare parte nu beneficiază de cazare, ceea ce pentru o 

parte bună din studenţi rămâne a fi o problemă dificil de rezolvat, iar numărul şi mărimea 

burselor de stat nu le permite nici acoperirea unor costuri elementare. Este de menționat faptul că 

tinerii nu reclamă lipsa universităților sau educația la modul general, ci se referă, explicit, la 

modul în care școala pregătește tinerii pentru a-și asuma decizii sau pentru a-și alege o carieră, 

pentru o formație profesională și mai ales corespunderea acesteia cu cerințele actuale ale pieței 

muncii, precum și rigiditatea și lipsa ei de deschidere la schimbările socio-economice care au 
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survenit în societatea noastră. Programele de activitate extracuriculare ce oferă tinerilor 

posibilitatea de a-şi ocupa timpul liber în afara şcolii, şi respectiv să-şi dezvolte potenţialul şi 

creativitatea sa nu sunt suficient dezvoltate. Pe parcursul anului se desfăşoară astfel de activităţi 

de tip educativ: mese rotunde, TVC, concursuri sportive, festivaluri de cântece populare, 

patriotice, pascale. Tinerii nu beneficiază în măsură corespunzătoare de servicii de educaţie 

informală.  

Prin formele sale specifice, activitatea educativă non-formală dezvoltă gândirea critică, 

formează competenţe şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul 

respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o 

simbioză între componenta cognitivă şi cea comportamentală. Educaţia non-formală oferă un set 

de practici sociale necesare, utile pentru fiecare tânăr, complementarizând celelalte forme de 

educaţie prin: valorificarea timpului liber din punct de vedere educaţional, promovarea 

experienţelor de viaţă prin participare voluntară, individuală sau în grup. 

Educația non-formală este insuficient conceptualizată la nivel general. Fără a se înregistra 

discrepanțe de gen, se estimează că doar 6% din tineri, au făcut careva meditații/cursuri 

vocaționale/traininguri de dezvoltare personală. Odată cu vârsta această cotă descrește – media 

pentru tinerii de 19-29 ani nu depășește 3%. Tinerii care au urmat careva studii extra curriculare, 

cel mai frecvent au menționat cursurile de limbi străine, contabilitate, școala auto, diverse 

traininguri și ateliere de instruire (frizer, machior, ș.a.). 

 Rezultat al educației formale și non-formale sunt o serie de caracteristici ale tinerilor 

care apar la subiecții cercetării drept probleme, iar la autorități drept obstacole. 

 

Sănătatea şi comportamentele deviante în rândul tinerilor 

În conformitate cu prevederile Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Sectorului de 

Tineret 2020, unul din cele mai importante obiective pentru promovarea progresului socio-

economic și politic este de a asigura oportunitatea de dezvoltare sănătoasă a tinerilor. Ultimii ani 

au adus cu sine riscuri noi la care sunt expuși tinerii. Consumul de alcool, drogurile, fumatul, 

substanțele toxice des utilizate, sexul neprotejat, sunt cîteva din factorii care afectează sănătatea 

populației tinere. 

În 2020, tinerii din Republica Moldova preponderent și-au apreciat starea de sănătate ca 

fiind una bună sau foarte bună (circa 85,4%), 13,5% au declarat starea de sănătate satisfăcătoare 

și doar 1,1% au considerat-o rea sau foarte rea. Perceperea pozitivă a stării de sănătate se reduce 

odată cu înaintarea în vârstă, de la 91,6% în cazul tinerilor în vârstă de 14-19 ani până la 77,7% 

pentru cei cu vârsta de 30-34 ani. 
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Deoarece populaţia din zonele rurale şi din comunităţile sărace are acces redus la servicii 

de sănătate şi accesarea acestor servicii este mai mică, se simte o scădere continuă a interesului 

tinerilor faţă de propria sănătate. Motivele pentru care tinerii nu se adresează la servicii de 

sănătate sunt diverse: fie ca aceste servicii nu există în comunitate, fie ca tinerii sunt nepăsători 

faţă de sănătatea lor şi nu accesează serviciile de sănătate ori de câte ori au nevoie.  

Sănătatea nu se numără printre priorităţile principale ale tinerilor, deoarece numai 4.8% 

dintre respondenţii participanți la un sondaj realizat de Fundația Est Europeana în anul 2010-

2011 au menţionat că în cazul în care ar câştiga o sumă de bani ar investi în sănătate. 

Sănătatea reflectă starea psihică, fizică şi socială funcţională a omului. Omul sănătos este 

dispus către orice activităţi sociale utile, trăieşte şi munceşte din plin. Tinerii sunt activi, 

puternici, rezistenţi, dar uneori comportamentul lor devine riscant şi poate avea impact negativ 

asupra situaţiei lor. Maladiile cele mai des întâlnite la tineri cu vârsta între 16-30 ani sunt: 

afecţiuni acute ale organelor respiratorii, maladiile tractului gastrointestinal, maladiile pielii şi 

ţesutului subcutanat.  

Conform datelor Instituției Medico-Sanitare Publice „Spitalul Dermatologie și Maladii 

Comunicabile”, în anul 2020, numărul tinerilor în vârstă de 15-34 ani infectați cu virusul 

imunodificienței umane (HIV) a constituit 213 persoane, ceea ce a fost cu 22,0 % mai puțin față 

de anul 2019. Conform datelor Agenției Națioale pentru Sănătate Publică, în anul 2020, la 100 

mii tineri în vârstă de 15-34 ani au revenit în medie cite 35,6 cazuri noi de tumori maligne, 

comparativ cu 41,0 cazuri în anul 2016. În anul 2020, la 100 mii tineri în vârstă de 15-34 ani au 

revenit 44,5 tineri cărora li s-a stabilit pentru prima dată diagnosticul de tuberculoză. cazurile de 

tuberculoză la tineri au predominat în mediul rural unde s-au înregistrat 66,3% din cazuri. În anul 

2020, numărul tinerilor în vârstă de 15-29 ani infectați cu boli venerice a constituit 757 persoane, 

fiind cu 26,8% mai puțin comparativ cu anul 2019. Circa 54,4% din cazuri au fost depistate la 

bărbații în vârstă de 20-29 ani. 

Numărul persoanelor infectate cu HIV/SIDA, BTS şi a persoanelor care consumă drog nu 

este obiectiv din cauza existenţei unui tabu pentru adresarea la instituţiile medicale. Este în 

creştere numărul tinerilor care nu au putut face serviciul militar din cauza stării de sănătate. 

Avorturile, naşterile premature, HIV/SIDA, infecţiile cu transmitere sexuală şi consecinţele 

acestora reprezintă principalele pericole care ameninţă sănătatea reproductivă şi sexuală a 

tinerilor din raion. Fumatul este răspândit printre bărbaţi şi femeile tinere în egală măsură. 

Majoritatea tinerilor recunosc că au început fumatul la o vârstă fragedă de 12-13 ani şi continuă, 

ştiind despre efectele dăunătoare ale tabagismului. Aproximativ la aceeaşi vârstă încep consumul 

de alcool.  
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Cauzele problemelor de sănătate ale tinerilor rezidă în informarea pentru un mod sănătos 

de viaţă insuficientă. Tinerii au încredere redusă în instituţiile medicale. Faptul că în raion 

funcţionează o singură clinică prietenoasă tinerilor, nu satisface în întregime necesităţile 

tinerilor. Serviciile medicale nu sunt apreciate la un nivel înalt de către tineri. Aceste sunt 

costisitoare şi accesul la ele este dificil. Tinerii cu vârsta mai mare de 18 ani, care nu sunt 

încadraţi într-o instituţie, nu dispun de poliţe medicale. În general sărăcia răspândită are un 

impact negativ asupra sănătăţii tinerilor. 

Datele statistice oferite de Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „Avante” din or. 

Ialoveni, arată că în primele 6 luni ale anului 2021, de serviciile instituției publice au beneficiat 

circa 2900 de tineri cu vârsta 14 – 30 ani, din localitățile raionului. Respectiv, tinerii au 

beneficiat de consultații (inclusiv de tip outreach, online) și vizite la specialiști (ginecolog, 

dermato-venerolog, psiholog, asistent social), examinări medicale și diverse activități instructive. 

În consecinţă tinerii ce duc un mod nesănătos de viaţă, cu devieri de comportament sunt 

supuşi riscului de a abandona şcoala, a intra în conflict cu legea şi a eşua în devenirea de cetăţean 

adult cu capacităţi depline. Consumul de alcool şi droguri este un factor care adesea duce la 

abuz, violenţă, crime, influenţează negativ reuşita şcolară şi profesională. Conform datelor în 

anul 2005, numărul infracţiunilor comise de tineret a atins cifra de 247 cazuri. Cele mai dese 

tipuri de infracţiuni comise de tineret sunt furturile, jafuri, huliganism, tâlhării, şi sunt comise 

preponderent sub influenţa alcoolului şi sau a drogurilor. Pe de altă parte, consumatorii de alcool 

şi de droguri sunt supuşi unor riscuri sporite de a-şi prejudicia sănătatea prin intoxicaţii 

superioare, accidente, traume, degradare fizică şi mintală.  

Pentru prevenirea problemelor de sănătate, trebuiesc intensificate serviciile de informare, 

consultanţă şi consiliere a tinerilor. Sondajul sociologic “Necesităţile şi provocările tinerilor 

 din raionul Ialoveni”, realizat în mai 2019, arată că circa 50% dintre tinerii intevievați au 

cunoștințe suficiente despre modul sănătos de viață, totodată, 70% dintre ai sunt de acord să 

participle în programe referitoare la sănătatea reproductive. 

Este necesar să se faciliteze accesul fizic şi financiar al tinerilor la servicii medicale 

calitative. Un rol deosebit îl joacă dezvoltarea deprinderilor tinerilor de a preveni problemele de 

sănătate prin dezvoltarea deprinderilor de autoprotejare şi de a cere la momentul oportun ajutorul 

medicilor.  

Conform datelor Ministerului Afacerilor Interne, numărul tinerilor care au comis 

infracțiuni a scăzut de la 8,5 mii persoane, în anul 2016, până la 5,8 mii persoane în anul 2020. 

Femeile au constituit 6,7% în numărul total al tinerilor care au săvârșit infracțiuni. Cei mai mulți 

tineri care au comis infracțiuni s-au înregistrat în grupul de vârstă 18-24 ani (45,7%), după care a 

urmat grupul de vârstă 25-29 ani (36,0%) și grupul de vârstă de 14-17 ani -18,3%. În anul 2020, 
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din numărul persoanelor de vârsta 14-29 ani care au comis infracțiuni, fiecare al treilea a comis 

furt (30,2%), 7,1% au săvârșit acte de huliganism, iar 5,5 au comis jafuri și tâlhării. La 10 mii 

tineri în vârstă de 14-29 ani au revenit 124,4 persoane care au săvârșit infracțiuni. 

Conform datelor furnizate de Inspectoratul de Poliție Ialoveni în august 2021, în vizorul 

poliției erau 49 de minori delicvenți. În primele șapte luni ale anului 2021, pe teritoriul raionului 

Ialoveni minorii au comis 44 infracțiuni (huliganism, furt, etc.). Totodată, în aceeași perioadă, 

minorii au devenit victime în 26 de cazuri: viol, accident rutier, huliganism, violență în familie, 

furt, etc. 

 

Familia tânără, serviciile de asistență socială 

În anul 2020, în raionul Ialoveni s-au încheiat 478 căsătorii, în scădere comparativ cu 

anul 2019, în care numărul căsătoriilor înregistrate a constituit 747. Scăderea numărului 

căsătoriilor poate fi cauzată, în primul rând, de descreșterea populației, ca urmare a migrației 

masive. Un alt motiv poate fi faptul că tinerii adoptă viziuni mai liberale și nu mai consideră 

căsătoria ca pe un lucru necesar. Conform datelor statistice oferite de Serviciul Stare Civilă din 

cadrul Centrului Multifuncțional Ialoveni al Agenției Servicii Publice, în perioada 2015 – 2020, 

în raionul Ialoveni au fost întocmite 2710 acte de căsătorie și 933 acte de divorț la tinerii cu 

vârsta între 16 – 35 de ani. 
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Figura nr. 2: Numărul căsătoriilor înregistrate în raionul Ialoveni, 2015-2020 
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Vîrsta medie pe ţară la prima căsătorie, în anul 2019 a fost de 28,9 ani pentru bărbaţi şi 

26 ani pentru femei. 

O scădere se atestă şi la numărul divorţurilor în raionul Ialoveni, în anul 2020 cifra este 

de 167 divorţuri, cu 145 de divorţuri mai puţin faţă de anul precedent. Motivele care duc la 

divorţ sunt diverse, variind de la neînţelegeri şi nepotriviri de caracte, pînă la infidelitate şi 

violenţă domestică. 

 

 

Figura nr. 3: Numărul divorţurilor înregistrate în raionul Ialoveni, 2015-2020 

  

În perioada anilor 2015-2020, numărul născuţilor-vii din raionul Ialoveni a înregistrat o 

continuă scădere. În anul 2020, s-au născut cu 353 copii mai puţin decît în anul 2015.  

 

Figura nr. 4: Numărul copiilor născuţi-vii în raionul Ialoveni, 2015-2020 
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 Ponderea născuţilor-vii, în această perioadă nu a înregistrat variaţii semnificative în 

funcţie de mediul de reşedinţă. În anul 2020, 86,16 % din totalul născuţilor-vii au revenit 

mediului rural, iar 13,84 mediului urban. 

  

 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

or. Ialoveni 195 188 173 178 167 172 

Ialoveni – sate 

(comune) 
1214 1150 1073 69 916 884 

Tabelul nr. 3: Numărul copiilor născuţi-vii în funcţie de mediul de reşedinţă, 2015-2020 

           

 Vârsta medie a mamei la prima naştere, în anul 2020, în raionul Ialoveni a fost de 24,9 

ani, sub media pe ţară care este de 25,2 ani. 

 În susţinerea familiilor tinere, aflate în dificultate, pe parcursul perioadei 2015 – 2020, s-a 

acordat asistenţă socială sub formă de prestaţii şi servicii sociale. În această perioadă, 811 familii 

tinere (16-35 ani), din localităţile raionului Ialoveni, au beneficiat de ajutor social. 

 

Ani 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Numărul de familii 

(16-35 ani) 
117 142 156 137 129 130 

Tabelul nr. 4: Numărul familiilor tinere beneficiare de ajutor social Ialoveni, 2015-2020 

 

 Numărul persoanelor cu dizabilităţi severe şi accentuate, cu vîrsta cuprinsă între 14-35 

ani care beneficiază de compensaţie pentru serviciile de transport este în descreștere ușoară. 

 

Ani 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Număr tineri cu vîrsta 14-35 ani 

Categoria 
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 413 103 385 139 387 180 369 162 353 123 342 115 

Total 516 524 567 531 476 457 

Tabelul nr. 5: Tineri cu dizabilităţi severe şi accentuate beneficiari de compensaţie pentru 

serviciile de transport, 2015-2020 
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În scopul de a oferi asistenţă şi îngrijire copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi severe, în 

vederea favorizării independenţei şi integrării lor în societate, pe parcursul perioadei 2015-2020, 

33 persoane cu vîrsta cuprinsă între 14-35 ani au beneficiat/beneficiază de Serviciul Asistenţă 

personală. 

 

Participarea tinerilor în viaţa politică şi civică 

În Republica Moldova participarea şi implicarea tinerilor în viaţa politică şi civică a 

comunităţii se plasează încă la un nivel mediu cu tendinţe spre ambele extreme (nivel înalt şi 

nivel scăzut de participare). Cea mai întâlnită formă de participare a tinerilor la viaţa politică este 

participarea la vot, iar modalitatea de participare la viaţa civică este voluntariatul. În acest sens, 

putem concluziona ca tinerii nu percep alte forme de participare politică şi civică, deoarece nu 

sunt direct implicaţi. Formele de participare a tinerilor din Republica Moldova la luarea 

deciziilor sunt diverse. Tinerii participă asociindu-se în consilii locale de tineret, asociaţii / 

organizaţii necomerciale, grupuri de iniţiativă, etc.  

Din cele 79 de organizații necomerciale (ONG) înregistrate cu sediul în localitățile 

raionului Ialoveni, doar 4 implementează constant proiecte și prestează servicii pentru tineret: 

A.O. ,,Eco-Răzeni”, A.O. ,,Alternativa”, Costești și A.O. ,,Asociația Locală pentru Educația 

Copiilor și Tinerilor”, Mileștii Mici. În raion funcţionează 16 Consilii Locale ale Tinerilor, care 

întrunesc în medie câte 12 membri fiecare. În ultimii 10 ani, în raion au fost implementate 381 

proiecte mici inițiate și getsionate de către tineri, prin intermediul Fondului pentru Tineri 

Ialoveni, ceea ce reprezintă un număr satisfăcător pentru toate localităţile şi toţi tinerii din raion. 

Numărul consilierilor locali şi raionali cu vârsta până la 35 de ani este de 86 tineri (23,75%). 

Numărul primarilor cu vârsta până la 35 de ani este de 5 tineri (20,00%). Acesta reprezintă un 

indicator pozitiv al participării tinerilor la luarea deciziilor locale în raionul Ialoveni. 

În ultimul an, doar 18,4% dintre tinerii din Moldova au participat la activități de 

influențare a procesului decizional. Sondajul de opinie desfășurat în rândul tinerilor, în iulie 

2020, a evidențiat că doar a cincea parte dintre tinerii țării au fost implicați în ultimul an în 

careva activități ce ar determina manifestarea acestora ca și verigă a procesului decizional. Ne 

referim atât la participarea la adunări unde s-au luat decizii, inclusiv pentru comunitate, ședințe 

de lucru a entităților pentru tineret, cât și la demonstrații stradale/mitinguri etc. 

Participarea în procesele politice în perioada 2014-2021 a avut tendințe negative la nivel 

național. Astfel, la alegerile parlamentare din 5 decembrie 2014 tinerii cu vârsta 18-35 ani au 

avut o rata de participare de 28,82% (rata populației adulte a fost de 70%). La alegerile locale din 

14 iunie 2015 (primul tur) rata de participare a fost de 24,94%. În cadrul alegerilor prezidențiale 
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din 2016 (primul tur) rata de participare a tinerilor cu vârsta de 18-25 ani a constituit 10,11%, iar 

la alegerile parlamentare din 2019 a fost 8,4%. În raionul Ialoveni, la alegerile parlamentare 

anticipate din 11 iulie 2021, rata de participare a tinerilor cu vârsta 18-25 ani a constituit 9,04% 

(3697 alegători), iar a persoanelor cu vârsta 26-40 ani a constituit 27,44% (11220 alegători). 

Implicarea tinerilor în activități de voluntariat rămâne modestă. Circa 11% din tineri de 

vârsta de 15-24 ani și 8% de 25-34 ani se implică în activități de voluntariat, precum ajutorul 

acordat școlilor, grădinițelor, organizațiilor religioase/de caritate/culturale, ONG-lor, 

sindicatului, primăriei, afacerii/firmei sau unui partid (10,1% și 5,2%), lucrul în folosul 

comunității (19,9% și 17,5%), alte activități oferite voluntar (3,2% și 2,6%). 

Cauzele participării reduse a tinerilor rezidă în nivelul redus de informare, receptivitatea 

redusă a instituţiilor comunitare faţă de necesităţile tinerilor. În raion, la nivel de comunități 

locale, este slab dezvoltată experienţa implicării tinerilor în viaţa comunitară ca membri activi şi 

responsabili. Au fost realizate acțiuni sporadice de consolidare a comunicării şi colaborării între 

grupurile de tineri, organizaţiile de tineret din localităţile în care sunt create, în special cu tinerii 

care încă nu au reuşit să se implice în activităţi comunitare.  

În consecinţă tinerii rămân pasivi şi indiferenţi faţă de propriile necesităţi. Lipsa 

interesului de a activa în mediul rural provoacă migraţia la oraş sau peste hotare a tinerilor.  

Punctul de pornire pentru toate acţiunile noastre trebuie să fie necesităţile, problemele şi 

interesele reale ale tinerilor. De aceea, lor trebuie să le oferim posibilitatea de a-şi exprima liber 

opinia asupra problemelor ce îi vizează şi de a fi ascultaţi de către instituţiile administrative, de a 

participa pe deplin la formarea politicilor pentru tineret.  

Pentru încurajarea participării tinerilor la viaţa politică şi civică sunt necesare acţiuni 

privind: 

- implicare tinerilor în procesul de luare a deciziilor la nivel local, raional şi naţional; 

- acumularea de cunoştinţe şi experienţe practice privind implicare tinerilor în viaţa politică 

a RM prin participare la diverse activităţi cu caracter politic organizate de către instituţiile 

publice şi organizaţiile politice; 

- promovarea spiritului participativ şi stimularea iniţiativelor tinerilor în viaţa publică si 

politică a ţării; 

- sporirea nivelului de cultură civică şi politică în rândurile tineretului din Republica 

Moldova; 

- combaterea stereotipurilor care le au tinerii cu privire la persoanele de decizie; 

- sporirea nivelului de conştientizare a noţiunilor de cetăţenie democratică şi participare a 

tinerilor. 
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CAPITOLUL IV 

ANALIZA SWOT 

 

Puncte tari  

 amplasarea geografică favorabilă a raionului Ialoveni în regiunea de centru a țării; 

 numărul mare al tinerilor din localitățile raionului; 

 actorii sociali organizează activități pentru tineri; 

 în fiecare an sunt organizate ateliere de instruire privind consolidarea capacităților 

tinerilor în scrierea și implementarea proiectelor; 

 anual se desfășoară câte 2 runde de granturi mici ale Programului raional ,,Fondul pentru 

Tineri Ialoveni”; 

 anual se desfășoară concursul ideilor de afaceri ale tinerilor în cadrul Programului raional 

,,Fondul de susținere a antreprenoriatului pentru Tineri Ialoveni”; 

 funcționează o rețea de consilii locale de tineret active care atrag resurse și 

implementează proiecte de dezvoltare comunitară în parteneriat cu autoritățile 

administrației publice locale; 

 în localitățile raionului sunt grupuri de inițiativă civică ale tinerilor care desfășoară 

diferite activități de voluntariat în comunitate; 

 sunt asociații obștești care desfășoară programe pentru tineri în parteneriat cu autoritățile 

administrației publice: A.O. ,,Eco-Răzeni”; A.O. ,,Alternativa”, Costești; A.O. 

,,ALECT”, Mileștii Mici. 

 Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor ,,Avante”, Ialoveni prestează servicii de calitate 

tinerilor; 

 sediul spațios al Centrul de sprijinire a mediului de afaceri transfrontaliere – training, 

expoziții și simpozioane, loc pitoresc în pădurea Ruseștii Noi este un centru de 

evenimente pentru tineri; 

 anual este elaborat și aprobat un plan raional de acțiuni în domeniul tineretului, precum și 

un buget pentru activitățile de tineret; 

 

Puncte slabe 

 numărul redus al tinerilor care se implică în activități de voluntariat; 

 numărul sporit de tineri care nu au un mod sănătos de viață; 

 nu se implică toți tinerii din toate localitățile raionului pentru a beneficia de suport 

financiar din cadrul rundelor de granturi ale Programului raional ,,Fondul pentru Tineri 

Ialoveni”; 
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 sunt puțini tineri cu spirit de antreprenor care să se manifeste în cadrul concursului ideilor 

de afaceri al Programului raional ,,Fondul de susținere a antreprenoriatului pentru Tineri 

Ialoveni”; 

 nu sunt consilii locale de tineret în toate cele 25 de localități ale raionului; 

 nu sunt grupuri de inițiativă civică în toate localitățile raionului; 

 numărul redus al ONG-urilor ce desfășoară programe pentru tineri în parteneriat cu 

autoritățile administrației publice; 

 majoritatea tinerilor din localități nu cunosc toate oportunitățile care li se oferă, inclusiv 

despre serviciile prestate de Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor ,,Avante”, Ialoveni; 

 insuficiența spațiilor prietenoase tinerilor în localități; 

 unele dintre Consiliile Locale de Tineret nu dispun de un sediu; 

 colaborarea slabă între consiliile de tineret și autoritățile administrației publice; 

 numărul redus al primăriilor localităților care au elaborat și aprobat un plan anual de 

activități și un buget pentru tineri, care să reflecte activitățile ONG-urilor, ale consiliilor 

de tineret, ale grupurilor de inițiativă civică, și să beneficieze de contribuția APL la 

proiectele lor; 

 incluziunea socio-profesională a tinerilor cu dizabilități nu este suficientă. 

 

Oportunități 

 acordurile de parteneriat și de înfrățire cu localitățile din România permit efectuarea 

schimbului de bune practici și experiențe în cadrul proiectelor transfrontaliere; 

 Fundația Est-Europeană și administrația raionului Ialoveni oferă suport financiar la 

Programul raional ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”, precum și la Programul raional 

,,Fondul de susținere a antreprenoriatului pentru Tineri Ialoveni”; 

 consiliile locale de tineret beneficiază de suport de la A.O. ,,Rețeaua Națională a 

Consiliilor Locale ale Tinerilor din Moldova”; 

 ONG-urile: A.O. ,,Eco-Răzeni”; A.O. ,,Alternativa”, Costești; A.O. ,,ALECT”, Mileștii 

Mici, atrag resurse europene de la donatorii externi și desfășoară programe pentru tineri; 

 

Riscuri 

 din cauza restricțiilor pandemice activitățile au trecut on-line și nu sunt eficiente; 

 instabilitatea politică; 

 imixtiunea politică; 

 limitarea accesului la diferite oportunități din partea familiei; 

 reforma teritorială administrativă; 
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 migrația tinerilor şi a specialiştilor din raion; 

 discriminarea şi stigmatizarea anumitor categorii de tineri; 

 gestionarea incorectă a resurselor financiare; 

 situaţia pandemică ce stopează desfăşurarea activităţilor, începerea unui nou val de virus 

COVID; 

 neaprobarea bugetului; 

 frică de eşec; 

 vandalii care distrug rezultatele proiectelor comunitare implementate de către tineri. 
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CAPITOLUL V 

DIRECŢII PRIORITARE, OBIECTIVE, REZULTATE 

 

La sesiunile de elaborare a programului şi a planului de acțiuni, participanţii au încercat 

să răspundă la întrebarea centrală: Cum vom contribui la dezvoltarea domeniului tineret în 

raionul Ialoveni în următorii cinci ani? Tinerii au formulat o serie de soluții-acțiuni ce ar trebui 

întreprinse pentru a stimula atît participarea și implicarea tinerilor în luarea deciziilor în diferite 

domenii cît și dezvoltarea politicilor sociale din domeniul tineretului, ele au fost sintetizate în 

direcții strategice. 

Participanţii la sesiunile de planificare strategică din raionul Ialoveni au identificat patru 

direcţii prioritare: 

I. Sporirea activismului civic al tinerilor.  

II. Dezvoltarea serviciilor de educație non-formală, informare și instruire pentru tineri. 

III. Dezvoltarea oportunităților antreprenoriale și de angajare în rândul tinerilor, inclusiv a 

celor cu șanse reduse. 

IV. Promovarea modului sănătos de viață în rândul tinerilor și prevenirea comportamentelor 

riscante. 

Obiectivele  

Obiectivele au fost elaborate în conformitate cu priorităţile strategiei. Obiectivele 

strategice au fost elaborate conform tehnicii SMART.  

SMART constituie abrevierea a patru cuvinte ce reprezintă criteriile pentru elaborarea 

obiectivelor:  

Specifice – cu referinţă la domeniul concret pentru care se elaborează; 

Măsurabile – să cuprindă indicatori specifici de măsurare a rezultatelor; 

Adecvate – să răspundă necesităţilor de dezvoltare a domeniului; 

Reale – să corespundă potenţialului de realizare a obiectivelor; 

Tangibile – operaţionalizante în activităţi realizabile. 

 

Rezultatele scontate  

Rezultatele aşteptate reprezintă efectele preconizate ale implementării programului. 

 

Obiectiv general: 

Tinerii (fete și băieți), inclusiv din categoriile defavorizate, cu vârsta cuprinsă între 14 şi 

35 de ani, din orașul și localitățile rurale ale raionului Ialoveni, accesează oportunități de 



 38 

dezvoltare personală, se implică activ în viața comunității și participă la procesul decizional 

local, în parteneriat cu actorii sociali. 

 

Prioritatea I. Sporirea activismului civic al tinerilor 

Obiectivul specific 1.1. ,,Până la finele anului 2026 sunt desfășurate, anual, câte 2 runde de 

granturi mici, cu participarea a cel puțin 300 de tineri, reprezentanți ai consiliilor locale de 

tineret, consiliilor elevilor și ai grupurilor de inițiativă civică din cele 25 de localități ale 

raionului Ialoveni” 

1.1.1. Implementarea Programului raional ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”. Desfășurarea 

rundelor de granturi mici pentru tineri (primăvara și toamna); 

1.1.2. Atelierele de instruire pentru tineri ,,Managementul proiectelor de dezvoltare comunitară” 

(la începutul fiecărei runde de granturi) 

1.1.3. Desfășurarea concursului de proiecte ale tinerilor. Selectarea celor mai reușite proiecte; 

1.1.4. Finanţarea și implementarea proiectelor de dezvoltare comunitară ale tinerilor din 

localităţile raionului; 

1.1.5. Întrunirea Clubului tinerilor lideri ai comunității - raportarea intermediară și finală a 

implementării proiectelor; 

1.1.6. Gala Bunelor Practici ,,Instrumente de participare a tinerilor la dezvoltarea durabilă a 

comunității” (eveniment de totalizare a rundei de granturi de primăvară și de premiere a celor 

mai active echipe de proiect). 

1.1.7. Festivalul Raional al Tinerilor Activi. Gala Premiilor pentru Tineret şi Activism Civic 

(eveniment de totalizare a rundei de granturi de toamnă și premierea celor mai active structuri de 

participare a tinerilor). 

1.1.8. Acordarea suportului necesar pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru 

consiliile locale de tineret prin intermediul rundelor de granturi; 

1.1.9. Creșterea treptată a bugetului raional pentru tineret destinat rundelor de granturi pentru 

tineri și planificarea de către APL I a resurselor pentru a oferi suportul financiar consiliilor locale 

de tineret și grupurilor de inițiativă civică la implementarea proiectelor de dezvoltare 

comunitară; 

Responsabili: Consiliul Raional Ialoveni, Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni”, echipa 

Programului raional ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”, rețeaua consiliilor locale de tineret și 

primăriile localitățile raionului Ialoveni. 
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Obiectivul specific 1.2. ,,Până la finele anului 2026 sunt consolidate capacitățile structurilor de 

reprezentare și de participare ale tinerilor din cele 25 de localități ale raionului Ialoveni cu 

mecanisme funcționale de implicare la viața publică și la etapele procesului decizional local” 

1.2.1. Forumul Raional de Tineret și post-forumul; 

1.2.2. Conferința rețelei consiliilor locale de tineret din raionul Ialoveni; 

1.2.3. Extinderea rețelei consiliilor locale de tineret în toate cele 25 de localități ale raionului 

Ialoveni; 

1.2.4. Activități dedicate Săptămânii Voluntariatului în raionul Ialoveni; 

1.2.5. Vizite de studiu în scopul efectuării schimbului de bune practici şi experienţe în 

implementarea politicilor de tineret și voluntariat; 

1.2.6. Dezvoltarea relațiilor de colaborare și parteneriat între consiliile locale de tineret, 

asociațiile obștești și autoritățile administrației publice locale. 

Responsabili: Consiliul Raional Ialoveni, Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni”, echipa 

Programului raional ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”, rețeaua consiliilor locale de tineret, 

primăriile localitățile raionului Ialoveni și asociațiile obștești sau organizațiile non-

guvernamentale în domeniul politicilor de tineret. 

 

   Prioritatea II. Dezvoltarea serviciilor de educație non-formală, informare și instruire 

pentru tineri 

Obiectivul specific 2.1. ,,Anual, în perioada 2022 – 2026, este oferit suportul pentru dezvoltarea 

capacităților prestatorilor de servicii de educație non-formală, instruire și informare, astfel încât, 

în cele 25 de localități, să fie sporit cu 30 % numărul tinerilor beneficiari care accesează 

serviciile acestora” 

2.1.1. Acordarea suportului necesar prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor, pentru 

desfășurarea programelor, proiectelor și diverselor activități de educație non-formală, inclusiv 

pentru tinerii cu oportunități reduse; 

2.1.2. Semnarea acordurilor de parteneriat între autoritățile administrației publice de nivelul II și 

asociațiile obștești privind desfășurarea programelor pentru tineri; 

2.1.3. Planificarea de către APL II a resurselor financiare pentru a oferi suport asociațiilor 

obștești la implementarea programelor ce dezvoltă servicii prietenoase tinerilor; 

2.1.4. Ateliere de instruire pentru tineri pe tematici diverse; 

2.1.5. Susţinerea şi promovarea cluburilor pe interese ale tinerilor: de lectură, dezbateri; 

2.1.6. Desfășurarea campaniilor de informare pe diverse tematici; 

2.1.7. Crearea și lansarea platformei online ,,Eu sunt Ialoveni!”; 

2.1.8. Lansarea paginii web de podcasturi ,,RadiO2 Tineret”. 
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Responsabili: Consiliul Raional Ialoveni, Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni”, echipa 

Programului raional ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”, rețeaua consiliilor locale de tineret, 

primăriile localitățile raionului Ialoveni și asociațiile obștești sau organizațiile non-

guvernamentale în domeniul politicilor de tineret. 

 

Obiectivul specific 2.2. ,,Sunt organizate, anual, cel puțin 10 de activități raionale de petrecerea a 

timpului liber, inclusiv de divertisment, pentru tineri și familiile tinere, până la finele anului 

2026” 

2.2.1. Activități dedicate sărbătorii ,,15 mai – Ziua Internațională a Familiei”; 

2.2.2. Activități dedicate sărbătorii ,,12 august – Ziua Internațională a Tineretului”; 

2.2.3. Activități dedicate sărbătorilor ,,Ziua Naţională a Tineretului” și ,,Ziua Internaţională a 

Studentului”; 

2.2.4. Concursul intelectual ,,Ce ? Unde ? Când ? ”; 

2.2.5. Concursuri tematice și activități cultural-artistice: TVC, Concursul tinerilor fotografi, 

concursul tinerilor talente; 

2.2.6.  Camping – întrunire turistică și de orientare sportivă a rețelei consiliilor de tineret. 

Responsabili: Consiliul Raional Ialoveni, Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni”, echipa 

Programului raional ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”, rețeaua consiliilor locale de tineret, 

primăriile localitățile raionului Ialoveni și asociațiile obștești sau organizațiile non-

guvernamentale în domeniul politicilor de tineret. 

 

  Prioritatea III. Dezvoltarea oportunităților antreprenoriale și de angajare în rândul 

tinerilor, inclusiv a celor cu șanse reduse 

Obiectiv specific 3.1. ,,Până la finele anului 2026 este desfășurată, anual, câte o rundă de granturi 

pentru susținerea planurilor de afaceri inițiate de echipele de tineri din localităţile raionului 

Ialoveni” 

3.1.1. Implementarea Programului ,,Fondul de susținere a antreprenoriatului pentru tineri 

Ialoveni”. Desfășurarea  rundei de granturi pentru tinerii antreprenori (anual); 

3.1.2. Ateliere de instruire pentru tineri privind dezvoltarea capacităților antreprenoriale ale 

tinerilor; 

3.1.3. Desfășurarea concursului planurilor de afaceri ale tinerilor. Selectarea celor mai reușite 

idei de afaceri cu inovație ale tinerilor; 

3.1.4. Acordarea suportului financiar pentru dezvoltarea afacerilor locale inițiate de echipele de 

tineri din localităţile raionului; 

3.1.5. Forumul Raional al Tinerilor Antreprenori; 
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3.1.6. Creșterea treptată a bugetului raional pentru tineret destinat rundei de granturi pentru 

tinerii antreprenori și planificarea de către APL I a resurselor pentru a oferi suportul financiar 

ideilor de afaceri inițiate de către tineri. 

Responsabili: Consiliul Raional Ialoveni, Direcția pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialoveni, 

Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni”, echipa Programului raional ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni” 

și primăriile localitățile raionului Ialoveni. 

 

Obiectiv specific 3.2. ,,Până la finele anului 2026 sunt dezvoltate serviciile integrate de 

incluziune socio-profesională a tinerilor cu dizabilități și alte categorii defavorizate din 

localitățile raionului Ialoveni” 

3.2.1. Susţinerea implementării proiectului: Întreprinderea socială de inserție ,,Floare de cireş” 

S.R.L. – bună practică de integrare socio-profesională a tinerilor cu dizabilităţi”; 

3.2.2. Contractarea serviciilor de catering prestate de Întreprinderea socială de inserție ,,Floare de 

cireş” S.R.L. la evenimentele locale și raionale. 

3.2.3. Instruirea și angajarea a câte 20 de fete și băieți, anual; 

3.2.4. Conferinţa Națională pentru Antreprenoriat Social; 

3.2.5. Organizarea meselor rotunde cu participarea angajatorilor și a tinerilor. Târgul raional al 

locurilor de muncă pentru tineri; 

3.2.6. Organizarea vizetelor de studiu la întreprinderi și a atelierelor de ghidare în carieră; 

3.2.7. Crearea Centrului raional de (re)integrare socială a tinerilor cu oportunități reduse. 

Responsabili: Consiliul Raional Ialoveni, Direcția pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialoveni, 

Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni”, echipa Programului raional ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni” , 

primăriile localitățile raionului Ialoveni și asociațiile obștești sau organizațiile non-

guvernamentale în domeniul politicilor sociale pentru tineret. 

 

  Prioritatea IV. Promovarea modului sănătos de viață în rândul tinerilor și prevenirea 

comportamentelor riscante 

Obiectiv specific 4.1. ,,Intensificarea măsurilor de promovare a modului de viață sănătos al 

tinerilor și de prevenire a comportamentelor riscante” 

4.1.1. Informarea tinerilor despre consecințele consumului de substanțe nocive;  

4.1.2. Crearea cluburilor de discuții în localități;  

4.1.3. Informarea tinerilor despre alimentația sănătoasă;  

4.1.4. Organizarea taberelor de vară și a atelierelor de instruire despre educația sexuală a 

tinerilor;  
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4.1.5. Desfășurarea meselor rotunde cu participarea tinerilor și a specialiștilor (ginecolog, 

dermato-venerolog, psiholog, polițist, etc.);  

4.1.6. Crearea unei echipe de voluntari care să promoveze modul sănătos de viață în rîndul 

semenilor lor;  

4.1.7. Organizarea cluburilor de dezbateri și a trainingurilor despre violența domestică, siguranța 

online, bullying;  

4.1.8. Acțiuni de educație sexuală și consiliere psihologică pentru tinerii părinți. 

Responsabili: Consiliul Raional Ialoveni, Inspectoratul de Poliție Ialoveni, Asociația Obștească 

,,Alternativa”, Centrul de sănătate prietenos tinerilor ,,Avante”, rețeaua consiliilor locale de 

tineret, primăriile localitățile raionului Ialoveni și asociațiile obștești sau organizațiile non-

guvernamentale în domeniul politicilor de tineret. 

 

  Rezultatele scontate: 

 Numărul sporit de tineri, fete și băieți, inclusiv din categoriile defavorizate, cu vârsta 

cuprinsă între 14 – 35 de ani, din 25 de localități ale raionului Ialoveni, care dispun de 

cunoștințe teoretice și competențe practice consolidate în domeniul participării civice și sunt 

implicați activ în consiliile locale de tineret, în grupurile de inițiativă ale tinerilor, precum și în 

programele organizațiilor de tineret; 

 Numărul sporit de tineri activi și informați despre oportunitățile de participare la viața 

publică, dezvoltare personală și voluntariat prin desfășurarea rundelor de granturi mici; 

 Structurile reprezentative ale tinerilor (consilile locale de tineret și grupurile de inițiativă 

civică) și asociațiile obștești sau organizațiile non-guvernamentale în domeniul politicilor de 

tineret din localitățile raionului Ialoveni aplică diverse tehnici de participare la procesul de 

elaborare, implementare și monitorizare a planurilor locale de acțiuni în domeniul tineretului; 

 Autoritățile administrației publice din localitățile raionului Ialoveni recunosc și valorifică 

potențialul creator al tinerei generații în toate etapele procesului de dezvoltare comunitară: 

planificare, consultare, implementare, implicare, informare, monitorizare și evaluare; 

 Circa 100 de tineri din 25 de localități ale raionului Ialoveni sunt instruiți anual în 

identificarea, prioritizarea și soluționarea problemelor prin elaborarea și implementarea 

proiectelor de dezvoltare comunitară; 

 Parteneriate consolidate între structurile de reprezentare și de participare ale tinerilor cu 

actorii sociali din localitățile raionului; 

 Bunele practici de implicare a tinerilor în dezvoltarea comunitară sunt replicate și 

promovate prin intermediul evenimentelor publice, cât și publicate pe paginile web din 

localitățile raionului; 
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 Bugetul pentru tineret este în creștere constantă, pentru susținerea proiectelor tinerilor 

realizate, inclusiv, cu suportul actorilor comunitari din localitățile raionului Ialoveni; 

 Două runde de granturi mici pentru tineri desfășurate, anual, în parteneriat de 

administrația raionului Ialoveni cu A.O. ,,Eco-Răzeni” și cofinanțate de Fundația Est-Europeană 

din Moldova; 

 Circa 30 de proiecte de dezvoltare comunitară implementate de tineri, în fiecare an; 

 Circa 200 de tineri și asociațiile obștești sau organizațiile non-guvernamentale în domeniul 

politicilor de tineret, sunt implicați în dezvoltarea localităților raionului Ialoveni, precum și, 

împărtășesc experiența lor de implicare în proiecte de dezvoltare comunitară în cadrul 

evenimentelor publice. 

 

  Efectele implementării planului de acțiuni: 

 Tinerii din localitățile raionului Ialoveni se implică activ în identificarea, prioritizarea și 

soluționarea problemelor din comunitate prin elaborarea și implementarea proiectelor de 

dezvoltare comunitară; 

 Sporește participarea tinerilor la etapele procesului decizional local; 

 Creşte numărul tinerilor asociaţi în structurile de reprezentare și de participare ale 

tinerilor; inclusiv asociațiile obștești sau organizațiile non-guvernamentale în domeniul 

politicilor de tineret; 

 Este majorat constatnt bugetul alocat dezvoltării politicilor de tineret. 

   

  Grupul țintă sunt tinerii, fete și băieți, inclusiv din categoriile defavorizate, cu vârsta 

cuprinsă între 14 – 35 de ani, inclusiv structurile de reprezentare și de participare ale tinerilor 

(consilile locale de tineret și grupurile de inițiativă civică), precum și actorii comunitari (APL I și 

II, instituțiile publice și organizațiile non-guvernamentale), responsabili de lucrul de informare, 

dezvoltare, suport și promovare a participării civice a tinerilor din localitățile raionului Ialoveni. 

 

  Impactul. Sporirea participării tinerilor la procesul de luare a deciziilor are un impact 

profund în dezvoltarea durabilă a comunității pe termen lung, deoarece tineretul (14 - 35 ani) 

reprezintă circa 35% din populația raionului Ialoveni de circa 100 mii de locuitori. Totodată, 

activitățile planificate vor contribui la mobilizarea resurselor administrative și comunitare pentru 

a asigura continuitatea activității structurilor de reprezentare și de participare ale tinerilor, 

inclusiv majorarea bugetului APL-urilor pentru realizarea politicilor de și pentru tineret. 
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  Programul va avea un impact global şi de lungă durată asupra împuternicirii tinerilor ca 

cetăţeni activi, cu drepturi şi obligaţiuni depline, apţi de a decide şi dirija propria viaţă în 

condiţiile Republicii Moldova. 

  Impactul social şi asupra sărăciei se manifestă prin îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale 

tinerilor din raion, inclusiv celor din grupurile cu oportunităţi reduse, prin crearea condiţiilor de 

participare şi dezvoltare a aptitudinilor de lideri, abilitarea economică şi oferirea de oportunităţi 

variate în procesul de educaţie formală şi non-formală. Tuturor categoriilor de tineri din 

grupurile dezavantajate le sunt oferite şanse egale la implicarea în procesele decizionale, la 

oferirea de servicii şi bunuri, asistenţă socială şi economică, educaţie şi instruire, angajare în 

cîmpul muncii. La rîndul lor, tinerii împuterniciţi vor contribui la dezvoltarea unei societăţi 

tolerante şi incluzive, activ implicată în soluţionarea problemelor ce-i vizează şi abilitată 

economic.  

  Impactul economic vizează dezvoltarea economiei ţării și a raionului Ialoveni în 

particular, prin implicarea tinerilor abilitaţi economic, tinerilor antreprenori şi familiile acestora. 

Ca urmare a implementării activităților de abilitare economică, tinerii devin mai independenţi 

financiar şi apţi de a gestiona afaceri proprii de diverse dimensiuni. Abilitarea economică are loc 

în egală măsură pentru toţi tinerii, inclusiv a celor din grupurile cu oportunităţi reduse.  

  Impactul administrativ se manifestă prin consolidarea capacităţilor Consiliului Raional 

Ialoveni şi altor autorități/instituții publice din teritoriu în coordonarea şi monitorizarea 

implementării Planului de acţiuni. Astfel, autoritățile publice locale îşi dezvoltă şi consolidează 

structuri specifice pentru sectorul de tineret şi de colaborare intersectorială pe domeniul tineret. 

  Impactul fiscal se manifestă prin totalitatea cheltuielilor necesare implementării 

programului şi durabilitatea acestor investiţii. Investiţia în sectorul de tineret din partea raionului 

este o investiţie într-o generaţie sănătoasă și forţă aptă de muncă. O parte din cheltuielile pe 

domeniul tineret se regăsesc în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu 2021-2024, alte sume însă 

urmează să fie alocate din bugetul raionului şi/sau identificate din alte surse interne şi externe, 

inclusiv comunitatea de donatori. 
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CAPITOLUL V 

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROGRAMULUI 

 

Monitorizarea – este un proces de colectare sistematică a unor date pentru a asigura 

managementul, agenţiile guvernamentale, donatorii şi alţi participanţi cointeresaţi cu  informaţii 

despre progresul implementării programului. 

Evaluarea –  este aprecierea activităţilor sau a rezultatelor implementării programului, 

utilizând informaţiile obţinute pe parcursul monitorizării. Evaluarea face o analiză a modului de 

implementare a programului şi eficienţei acesteia, fiind un mijloc care contribuie la 

îmbunătăţirea politicii de tineret la nivel de raion. 

Evaluarea răspunde la întrebările: care este efectul, impactul activităţilor realizate şi în 

ce măsură rezultatul răspunde aşteptărilor. 

Indicatorii de monitorizare sunt caracteristici cantitative sau calitative, care oferă 

mijloace simple de măsurare a succesului activităţilor desfăşurate: 

- indicatorii cantitativi sunt exprimaţi în termeni numerici sau procentuali; 

- indicatorii calitativi pot măsura percepţia, pot descrie anumite comportamente. 

Monitorizarea implementării programului urmăreşte: 

- realizarea adecvată şi la timp a activităţilor incluse în Planul de acţiuni; 

- suportul acordat subiecţilor programului în implementarea practicilor pozitive şi eliminarea 

factorilor de risc; 

- informarea conducerii raionului/APC şi publicului larg despre realizările obţinute, progresul 

faţă de obiectivele planificate, deficienţe determinate şi sectoare care necesită atenţie; 

- creşterea credibilităţii în faţa donatorilor, care realizează diferite proiecte în Republica 

Moldova în vederea susţinerii activităţilor de tineret. 

Evaluarea intermediară este activitatea desfăşurată pe parcursul perioadei de 

implementare a programului. 

Obiectivele evaluării intermediare: 

- oferirea suportului în luarea deciziilor cu privire la activităţile realizate de implementare a 

programului; 

- obţinerea informaţiilor din toate sursele existente despre ce merge bine, ce nu merge şi de ce; 

- îmbunătăţirea calităţii activităţilor realizate; 

- identificarea practicilor de succes, care ar putea fi extinse; 

- elaborarea recomandărilor pentru îmbunătăţirea programului. 

Monitorizarea şi evaluarea implementării programului se va realiza prin crearea unui 

Grup de lucru privind evaluarea şi monitorizarea programului, aprobat prin dispoziția 
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preşedintelui raionului. În componenţa acestui grup de lucru se vor include reprezentanți ai 

subdiviziunilor Consiliului raional (învăţământ, cultură, finanţe, asistenţă socială), direcției 

pentru ocuparea forţei de muncă,  inspectoratului de poliţie, spitalului raional, organizațiilor 

necomerciale și structurilor de tineret. Specialistul de tineret va fi responsabil de activităţile de 

secretariat ale grupului de lucru. Grupul de lucru va cuprinde subdiviziuni responsabile de 

fiecare direcţie prioritară a programului. Persoanele responsabile vor colectata periodic date cu 

privire la implementarea activităţilor în direcţia respectivă. Semestrial se vor organiza şedinţe ale 

grupului de lucru pentru evaluare a procesului de implementare a programului. Anual, grupul de 

lucru va actualiza şi completa planurile de acţiuni.   

Un rol important în procesul de monitorizare şi evaluare a implementării programului 

revine societăţii civile. De rând cu membrii grupului de lucru, reprezentanţi ai societăţii civile, în 

aceste activităţi vor fi antrenate platforme de discuții, instituite pentru monitorizarea activităţilor 

anumitor instituţii, ONG-uri specializate în domeniu, diferiţi experţi naţionali. 

Pentru monitorizarea şi evaluarea eficientă a programului au fost elaboraţi indicatorii, 

metodele de colectare a datelor şi s-au stabilit responsabilii,  pe care îi găsim în Tabelul nr. 6: 

Monitorizarea şi evaluarea programului. 

 

Tabelul nr. 6: Monitorizarea şi evaluarea programului 

 

Nr. Indicator de măsurare a rezultatelor 
Metodă de colectare a 

datelor 
Responsabil 

I. 
Facilitarea accesului serviciilor în domeniul asistenţei psiho-sociale, medicale şi 

juridice a tinerilor 

I.1 

Numărul specialiştilor de tineret angajaţi 

în primăriile localităţilor raionului 

Gradul de dotare a locului de muncă a 

acestora 

Dare de seamă 

Paşaportul tinerilor 
APL 

I.2 

Numărul psihologilor angajaţi în 

instituţiile de învăţământ 

Tipul serviciilor prestate 

Numărul beneficiarilor acestora 

Raport de activitate 

Conferinţa anuală a 

pedagogilor 

Direcţia Educaţie 

I.3 

Numărul tinerilor despensarizaţi din 

raion 

Tipurile de maladii înregistrate 

Numărul de intervenţii gratis în cazul 

tinerilor 

Registrul de evidenţă 

medicală 

Raport 

Spitalul Raional 

I.4 

Numărul şi tipurile de activităţi de 

informare pentru un mod sănătos de 

viaţă 

Paşaportul tinerilor Spitalul Raional 
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Numărul participanţilor tineri la aceste 

activiităţi 

Tirajul şi tipurile materialelor 

informative distribuite tinerilor 

I.5 

Tipurile serviciilor oferite de centrul 

prietenos tinerilor creat 

Numărul tinerilor beneficiari ai 

serviciilor acestui centru 

Nivelul de satisfacţie al tinerilor faţă de 

serviciile centrului 

Chestionare de 

evaluare a atitudinii 

tinerilor 

Formularul de evaluare 

a situaţiei tinerilor 

APL 

II. Informarea şi implicarea tinerilor în dezvoltarea comunităţii 

II.1 

Numărul şi tipurile de servicii ale 

centrelor de informare pentru tineri din 

raion 

Numărul beneficiarilor acestor centre 

Paşaportul tinerilor           APL 

II.2 

Numărul Consiliilor Locale ale Tinerilor 

în raion 

Numărul tinerilor membri ai consiliilor 

Paşaportul tinerilor 
Specialistul 

raional de tineret 

II.3 
Numărul tinerilor instruiţi şi al tinerilor 

care administrează proiecte 
Paşaportul tinerilor 

Specialistul 

raional de tineret 

II.4 

Nivelul de dotare tehnică şi a fondului 

de carte a bibliotecilor şcolare şi publice 

Numărul tinerilor cititori 

Raport de evaluare 

Analiza fişelor de 

înregistrare a cititorilor 

Secţia Cultură 

II.5 
Numărul tinerilor membri ai asociaţiilor 

pentru asigurarea ordinii publice 
Formular de evaluare APL 

III. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale şi de organizare a timpului liber 

III.1 

Numărul tinerilor pedagogi angajaţi în 

instituţiile de învăţământ din localităţi 

Nivelul de dotare a spaţiilor de muncă a 

acestora 

Conferinţa anuală a 

pedagogilor 
Direcţia Educaţie 

III.2 

Numărul filialelor şcolii sportive, 

nivelul de dotare a acestora cu 

echipament 

Numărul tinerilor implicaţi în activităţile 

sportive ale filialelor 

Registru de evidenţă a 

activităţilor sportive 

Formular de evaluare 

Direcţia Educaţie 

III.3 
Numărul Caselor de Cultură din raion 

amenajate 
Dare de seamă Secţia Cultură 
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Tipurile, frecvenţa activităţilor 

organizate în Casele de Cultură 

Numărul tinerilor implicaţi în activităţile 

acesteia 

III.4 

Numărul tinerilor, tinerilor părinţi 

beneficiari ai serviciilor de organizare a 

odihnei de vară 

Registru 

Raport 

APL, 

Direcţia Educaţie 

IV. Susţinerea tinerilor pentru angajarea în câmpul muncii 

IV.1 

Numărul tinerilor instruiţi la cursuri de 

pregătire profesională şi de iniţiere şi 

administrare a afacerii 

Raport de activitate DOFM 

IV.2 

Numărul, tipurile de activităţi de 

informare despre oportunităţile de 

angajare a tinerilor 

Analiză de conţinut 

Raport 
DOFM 

IV.3 
Numărul tinerilor participanţi la 

stagierile în străinătate 
Formular de evaluare DOFM 

IV.4 

Numărul instituţiilor de învăţământ, al 

tinerilor care au audiat cursurile de 

orientare profesională 

Raport de activitate 
Direcţia Educaţie, 

DOFM 



CAPITOLUL VI 

PLANUL RAIONAL DE ACŢIUNI PENTRU ANII 2022-2026 
 

Denumirea direcţiei prioritare I: Sporirea activismului civic al tinerilor 

 

Nr. Denumirea activității 
Perioada (anul) 

Costuri, LEI  Responsabili / Parteneri 
2022 2023 2024 2025 2026 

1.1. 

Implementarea Programului raional 

,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”. 

Desfășurarea rundelor de granturi mici 

pentru tineri; 

+ + + + +  

Consiliul Raional Ialoveni, Asociația 

Obștească ,,Eco-Răzeni”, echipa 

Programului raional ,,Fondul pentru 

Tineri Ialoveni”, rețeaua consiliilor 

locale de tineret, primăriile 

localitățile raionului Ialoveni și 

asociațiile obștești sau organizațiile 

non-guvernamentale în domeniul 

politicilor de tineret. 

1.2. 

Atelierele de instruire pentru tineri 

,,Managementul proiectelor de dezvoltare 

comunitară”; 

+ +     

1.3. 

Desfășurarea concursului de proiecte ale 

tinerilor. Selectarea celor mai reușite 

proiecte; 

+ + + + +  

1.4. 

Finanţarea și implementarea proiectelor de 

dezvoltare comunitară ale tinerilor din 

localităţile raionului; 

+ + + + +  

1.5. 

Întrunirea Clubului tinerilor lideri ai 

comunității - raportarea intermediară și 

finală a implementării proiectelor; 

+ + + + +  

1.6. 

Gala Bunelor Practici ,,Instrumente de 

participare a tinerilor la dezvoltarea 

durabilă a comunității”; 

+ + + + +  

1.7. 
Festivalul Raional al Tinerilor Activi. Gala 

Premiilor pentru Tineret şi Activism Civic; 
+ + + + +  

1.8. 

Acordarea suportului necesar pentru buna 

organizare și desfășurare a alegerilor 

pentru consiliile locale de tineret prin 

+ + + + +  
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intermediul rundelor de granturi; 

1.9. 

Creșterea treptată a bugetului raional 

pentru tineret destinat rundelor de granturi 

pentru tineri și planificarea de către APL I 

a resurselor pentru a oferi suportul 

financiar consiliilor locale de tineret și 

grupurilor de inițiativă civică la 

implementarea proiectelor de dezvoltare 

comunitară; 

+ + + + +  

1.10. 
Forumul Raional de Tineret și post-

forumul; 
+ + + + +  

1.11. 
Conferința rețelei consiliilor locale de 

tineret din raionul Ialoveni; 
+ + + + +  

1.12. 

Extinderea rețelei consiliilor locale de 

tineret în toate cele 25 de localități ale 

raionului Ialoveni; 

+ + + + +  

1.13. 
Activități dedicate Săptămânii 

Voluntariatului în raionul Ialoveni; 
+ + + + +  

1.14. 

Vizite de studiu în scopul efectuării 

schimbului de bune practici şi experienţe 

în implementarea politicilor de tineret și 

voluntariat; 

+ + + + +  

1.15. 

Dezvoltarea relațiilor de colaborare și 

parteneriat între consiliile locale de tineret, 

asociațiile obștești și autoritățile 

administrației publice locale. 

+ + + + +  
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Denumirea direcţiei prioritare II:  Dezvoltarea serviciilor de educație non-formală, informare și instruire pentru tineri 

 

Nr. Denumirea activității 
Perioada (anul) 

Costuri, LEI  Responsabili / Parteneri 
2022 2023 2024 2025 2026 

2.1. 

Acordarea suportului necesar prestatorilor 

de servicii prietenoase tinerilor, pentru 

desfășurarea programelor, proiectelor și 

diverselor activități de educație non-

formală, inclusiv pentru tinerii cu 

oportunități reduse; 

+ + + + +  

Consiliul Raional Ialoveni, Asociația 

Obștească ,,Eco-Răzeni”, echipa 

Programului raional ,,Fondul pentru 

Tineri Ialoveni”, rețeaua consiliilor 

locale de tineret, primăriile 

localitățile raionului Ialoveni și 

asociațiile obștești sau organizațiile 

non-guvernamentale în domeniul 

politicilor de tineret. 

2.2. 

Semnarea acordurilor de parteneriat între 

autoritățile administrației publice de 

nivelul II și asociațiile obștești privind 

desfășurarea programelor pentru tineri; 

+ +     

2.3. 

Planificarea de către APL II a resurselor 

financiare pentru a oferi suport asociațiilor 

obștești la implementarea programelor ce 

dezvoltă servicii prietenoase tinerilor. 

+ + + + +  

2.4. 
Ateliere de instruire pentru tineri pe 

tematici diverse; 
+ + + + +  

2.5. 

Susţinerea şi promovarea cluburilor pe 

interese ale tinerilor: de lectură, dezbateri, 

etc; 

+ + + + +  

2.6. 
Desfășurarea campaniilor de informare pe 

diverse tematici; 
+ + + + +  

2.7. 
Crearea și lansarea platformei online ,,Eu 

sunt Ialoveni !”; 
+ + + + +  

2.8. Lansarea paginii web de podcasturi + + + + +  
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,,RadiO2 Tineret”. 

2.9. 
Activități dedicate sărbătorii ,,15 mai – 

Ziua Internațională a Familiei”; 
+ + + + +  

2.10. 
Activități dedicate sărbătorii ,,12 august – 

Ziua Internațională a Tineretului”; 
+ + + + +  

2.11. 

Activități dedicate sărbătorilor ,,Ziua 

Naţională a Tineretului” și ,,Ziua 

Internaţională a Studentului”; 

+ + + + +  

2.12. Concursul intelectual ,,Ce?Unde? Când? ”; + + + + +  

2.13. 

Concursuri tematice și activități cultural-

artistice: TVC, Concursul tinerilor 

fotografi, concursul tinerilor talente; 

+ + + + +  

2.14. 

Camping – întrunire turistică și de 

orientare sportivă a rețelei consiliilor de 

tineret. 

+ + + + +  

2.16. 

Dezvoltarea relațiilor de colaborare și 

parteneriat între consiliile locale de tineret, 

asociațiile obștești și autoritățile 

administrației publice locale. 

+ + + + +  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

Denumirea direcţiei prioritare III:  Dezvoltarea oportunităților antreprenoriale și de angajare în rândul tinerilor, inclusiv a celor cu șanse 

reduse 

 

Nr. Denumirea activității 
Perioada (anul) 

Costuri, LEI  Responsabili / Parteneri 
2022 2023 2024 2025 2026 

3.1. 

Implementarea Programului ,,Fondul de 

susținere a antreprenoriatului pentru tineri 

Ialoveni”. Desfășurarea  rundei de granturi 

pentru tinerii antreprenori (anual); 

+ + + + +  

Consiliul Raional Ialoveni, Direcția 

pentru Ocuparea Forței de Muncă 

Ialoveni, Asociația Obștească ,,Eco-

Răzeni”, echipa Programului raional 

,,Fondul pentru Tineri Ialoveni” , 

primăriile localitățile raionului 

Ialoveni și asociațiile obștești sau 

organizațiile non-guvernamentale în 

domeniul politicilor sociale pentru 

tineret. 

3.2. 

Ateliere de instruire pentru tineri privind 

dezvoltarea capacităților antreprenoriale 

ale tinerilor; 

+ +     

3.3. 

Desfășurarea concursului planurilor de 

afaceri ale tinerilor. Selectarea celor mai 

reușite idei de afaceri cu inovație ale 

tinerilor; 

+ + + + +  

3.4. 

Acordarea suportului financiar pentru 

dezvoltarea afacerilor locale inițiate de 

echipele de tineri din localităţile raionului; 

+ + + + +  

3.5. Forumul Raional al Tinerilor Antreprenori; + + + + +  

3.6. 

Creșterea treptată a bugetului raional 

pentru tineret destinat rundei de granturi 

pentru tinerii antreprenori și planificarea de 

către APL I a resurselor pentru a oferi 

suportul financiar ideilor de afaceri inițiate 

de către tineri; 

+ + + + +  

3.7. 

Susţinerea implementării proiectului: 

Întreprinderea socială de inserție ,,Floare 

de cireş” S.R.L. – bună practică de 

+ + + + +  
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integrare socio-profesională a tinerilor cu 

dizabilităţi”; 

3.8. 

Contractarea serviciilor de catering 

prestate de Întreprinderea socială de 

inserție ,,Floare de cireş” S.R.L. la 

evenimentele locale și raionale. 

+ + + + +  

3.9. 
Instruirea și angajarea a câte 20 de fete și 

băieți, anual; 
+ + + + +  

3.10. 
Conferinţa Națională pentru Antreprenoriat 

Social; 
+ + + + +  

3.11. 

Organizarea meselor rotunde cu 

participarea angajatorilor și a tinerilor. 

Târgul raional al locurilor de muncă pentru 

tineri; 

+ + + + +  

3.12. 

Organizarea vizetelor de studiu la 

întreprinderi și a atelierelor de ghidare în 

carieră; 

+ + + + +  

3.13. 
Crearea Centrului raional de (re)integrare 

socială a tinerilor cu oportunități reduse. 
+ + + + +  
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Denumirea direcţiei prioritare IV: Promovarea modului sănătos de viață în rândul tinerilor și prevenirea comportamentelor riscante 

 

Nr. Denumirea activității 
Perioada (anul) 

Costuri, LEI  Responsabili / Parteneri 
2022 2023 2024 2025 2026 

4.1. 
Informarea tinerilor despre consecințele 

consumului de substanțe nocive; 
+ + + + +  

Consiliul Raional Ialoveni, 

Inspectoratul de Poliție Ialoveni, 

Asociația Obștească ,,Alternativa”, 

Centrul de sănătate prietenos 

tinerilor ,,Avante”, rețeaua consiliilor 

locale de tineret, primăriile 

localitățile raionului Ialoveni și 

asociațiile obștești sau organizațiile 

non-guvernamentale în domeniul 

politicilor de tineret. 

4.2. Crearea cluburilor de discuții în localități; + + + + +  

4.3. 
Informarea tinerilor despre alimentația 

sănătoasă; 
+ + + + +  

4.4. 

Organizarea taberelor de vară și a 

atelierelor de instruire despre educația 

sexuală a tinerilor; 

+ + + + +  

4.5. 

Desfășurarea meselor rotunde cu 

participarea tinerilor și a specialiștilor 

(ginecolog, dermato-venerolog, psiholog, 

polițist, etc.); 

+ + + + +  

4.6. 

Crearea unei echipe de voluntari care să 

promoveze modul sănătos de viață în 

rîndul semenilor lor; 

+ + + + +  

4.7. 

Organizarea cluburilor de dezbateri și a 

trainingurilor despre violența domestică, 

siguranța online, bullying; 

+ + + + +  

4.8. 
Acțiuni de educație sexuală și consiliere 

psihologică pentru tinerii părinți. 
+ + + + +  

 


