GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
H O T Ă R Â R E nr. ____
din

2021
Chișinău

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru susținerea
programelor raionale/municipale de granturi destinate organizațiilor
de tineret și grupurilor de inițiativă ale tinerilor
-----------------------------------------------------------În temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) și art. 12 alin. (2) lit. c) din Legea
nr. 215/2016 cu privire la tineret (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2016, nr. 315-328, art. 688), cu modificările ulterioare, și al art. 3 lit. c) din
Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2020, nr. 353-357, art. 290), cu modificările ulterioare,
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Ministerul Finanțelor va aloca autorităților administrației publice locale
mijloace financiare în sumă de 960,0 mii lei, prevăzute în bugetul de stat, în
vederea susținerii programelor raionale/municipale de granturi destinate
organizațiilor de tineret și grupurilor de inițiativă ale tinerilor, conform anexei
nr. 1.
2. Valorificarea mijloacelor repartizate autorităților administrației publice
locale se va efectua în conformitate cu prevederile acordurilor de parteneriat
privind dezvoltarea centrelor de tineret, semnate între Ministerul Educaţiei și
Cercetării și consiliile raionale/municipale.
3. Ministerul Finanţelor va efectua finanţarea cheltuielilor în baza
solicitărilor de finanţare prezentate de către Ministerul Educaţiei și Cercetării,
conform modelului din anexa nr. 2.
4. Ministerul Educaţiei și Cercetării va examina setul de acte obligatorii
recepționate de la autoritățile administrației publice locale și va lua o decizie în
vederea cofinanțării, în baza principiului de paritate, a programelor raionale/
municipale de granturi destinate organizaţiilor de tineret și grupurilor de inițiativă
ale tinerilor.
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5. Autoritățile administrației publice locale vor prezenta Ministerului
Educației și Cercetării rapoartele privind rezultatele obținute în urma valorificării,
conform destinației, a resurselor financiare repartizate în conformitate cu
prevederile acordurilor de parteneriat privind dezvoltarea centrelor de tineret,
semnate între Ministerul Educaţiei și Cercetării și consiliile raionale/municipale,
conform anexei nr. 3.
6. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina
Ministerului Educaţiei și Cercetării.
7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova.

Prim-ministru

NATALI GAVRILIȚA

Contrasemnează:
Ministrul educației
și cercetării

Anatolie Topală
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Anexa nr. 1
la Hotărârea Guvernului nr.

Repartizarea către autoritățile administrației publice locale
a mijloacelor financiare din bugetul de stat pentru susținerea programelor
raionale/municipale de granturi destinate organizaţiilor de tineret
și grupurilor de inițiativă ale tinerilor
Nr.
crt.
1.

Autoritatea administrației publice locale
Consiliul municipal Chișinău

Suma
(mii lei)
100,00

2.

Consiliul municipal Bălți

50,00

3.

Consiliul raional Anenii Noi

100,00

4.

Consiliul raional Cahul

15,00

5.

Consiliul raional Criuleni

80,00

6.

Consiliul raional Edineț

25,00

7.

Consiliul raional Fălești

40,00

8.

Consiliul raional Florești

30,00

9.

Consiliul raional Nisporeni

20,00

10.

Consiliul raional Ocnița

50,00

11.

Consiliul raional Orhei

100,00

12.

Consiliul raional Rîșcani

100,00

13.

Consiliul raional Sîngerei

100,00

14.

Consiliul raional Soroca

100,00

15.

Consiliul raional Ungheni

50,00

Total

960,00
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Anexa nr.2
la Hotărârea Guvernului nr.

SOLICITARE DE FINANȚARE
nr._________ din __________

Denumirea autorității administrației
publice locale1

Nr.
crt.

Suma
(mii lei)

Se va utiliza denumirea autorității administrației publice locale din anexa nr. 1 la
Hotărârea Guvernului nr._________/2021 cu privire la alocarea mijloacelor financiare
pentru susținerea programelor raionale/municipale de granturi destinate organizaţiilor de
tineret și grupurilor de inițiativă ale tinerilor.
1

Ministrul educației,
culturii și cercetării ______________________________________
(numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.
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Anexa nr.3
la Hotărârea Guvernului nr.
Model
RAPORT
cu privire la desfășurarea programului raional/municipal
de granturi destinat organizaţiilor de tineret și grupurilor
de inițiativă ale tinerilor

de rezultat

Ponderea localităților unice din cadrul unității
administrativ-teritoriale în care au fost
implementate proiecte ale tinerilor

%

Ponderea tinerilor implicați în implementarea
proiectelor comunitare

%

Ponderea tinerilor beneficiari ai
implementate

%

de produs

Numărul
inițiativelor/proiectelor
beneficiare de suport financiar

de eficiență

proiectelor
tinerilor

2020

2021

2021

2021

2022

Aprobat

Executat

Estimat

Unitatea
de
măsură

Estimat

Indicatori

Denumirea

Executat

Autoritatea administrației publice locale ____________________________
Programul raional/municipal de granturi pentru anul __________________

unităţi

Numărul localităților unice în care au fost
implementate proiecte ale tinerilor

unităţi

Numărul tinerilor implicați în implementarea
proiectelor comunitare

unităţi

Numărul tinerilor beneficiari ai proiectelor
implementate

unităţi

Suma alocată de către autoritatea administrației
publice locale pentru programul de granturi

mii lei

Suma solicitată de la Ministerul Educației și
Cercetării

mii lei

Suma preconizată pentru finanțarea proiectelor
câștigătoare, conform procesului-verbal al
Comisiei

mii lei

Cheltuieli medii pentru implementarea unei
inițiative/unui proiect a(l) tinerilor

mii lei

Președintele raionului/Primarul municipiului____________________________
(numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

NOTA INFORMATIVA
la proiectul Hotiririi Guvernului
cu privire la alocarea mijloacelor financiare
pentru sus(inerea programelor raionale/municipale de granturi

l. Denumirea autorului

dupi

participan{ilor la elaborarea proiectului
Proiectul HotirArii Guvemului Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru
suslinerea programelor raionale/municipale de granturi este elaborat de Ministerul
Educafiei Ei Cercetirii.
2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ gi finalitlfile
qi,

caz, a

urmirite
Proiectul a fost elaborat in scopul punerii in aplicare a art.6, alin. (l), lit. c) ti art.
12, alin. (2), lit. c) din Legea nr.21512016 cu privire la tineret, art. 3, lit. c) din
Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr.25812020, precum gi in conformitate
cu prevederile Acordurilor de parteneriat privind dezvoltarea centrelor de tineret,

semnate

intre Ministerul Educaliei, Culturii

qi

Cercetirii

qi

consiliile

raionale/municipale, av6nd drept scop sporirea nivelului de activism civic al
tinerilor, inclusiv in rAndul celor cu oportunitdli reduse, prin dezvoltarea
mecanismelor (tip grant) de sustinere a iniliativelor tinerilor la nivel de comunititi.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislafiei nafionale cu legislafia Uniunii Europene
Proiectul actului normativ nu conline norrne privind armonizarea legislaliei
nationale cu legislalia Uniunii Europene.
4. Principalele prevederi ale proiectului Ei evidenfierea elementelor noi
In temeiul angajamentelor asumate prin semnarea Acordurilor de colaborare intre
Ministerul Educaliei, Culturii gi Cercetdrii Ei Autori6lile administraliei publice
locale de nivel II privind implementarea Programului de dezvoltare a Centrelor de
06.04.2017,
autoritelle publice locale
https ://mecc. sov.md/sites/default/tlles/doc.2. pd t
desflqoard anual programe de granturi pentru organizaliile de tineret Ei grupurile de

(Ordin m.

tineret 2022

65

din

iniliativd ale tinerilor.
Programul de granturi este desfEqurat de fiecare autoritate publici locald in baza
Regulamentului-cadru privind organizarca qi desfrgurarea Programului de Granturi
pentru organizaliile de tineret gi a concursului national/local de proiecte pentru

grupurile
( httos

de

iniliativd

ale

tinerilor

:iiwww.i egis.md/cauta l'C/ g etResrrlts?doc id: I 09593&lanc r(, ).

Autoritdlile publice locale care au aprobat Regulamentul-cadru sus menlionat gi au
prevdzut mijloace financiare pentru desftqurarea Programului de granturi adreseazd
ministerului solicitarea de co-finan{are,inbaza angajamentelor comune asumate.

Mijloacele financiare sunt transferate de la bugetul de stat autorite(ilor publice
locale, in baza solicitErii Ministerului Educafiei qi Cercetdrii, urnare a receplion6rii
setului de acte obligatorii (decizia de aprobare a Regulamentului privind
organizarea qi desftqurarea Programului de granturi pentru organizajiile de tineret
qi a concursului local de proiecte pentru grupurile de iniliativi ale tinerilor; decizia
de creare a comisiei de examinare qi selectare a iniliativelor/proiectelor tinerilor
inaintate in cadrul concursului; extrasul din contul curent al Centrului de Tineret
coordonator al procesului de implementare a Programului raional/municipal de
granturi pentru tineri, in care vor fi reflectate alocaliile financiare din bugetul
Consiliului raional/municipal, Procesul-verbal al comisiei privind examinarea gi
selectarea iniliativelor/ proiectelor, inclusiv lista proiectelor cAgtigitoare).
Pentru anul curent, din 22 AutoitAli ale administraliei publice locale de nivel II cu
care ministerul are semnate acorduri de colaborare, au fost inaintate solicitiri pentru

finanlare de cdtre 15 autoritili, in sumi totalS de 960,0 mii lei.
5. Fundamentarea econom ico-fina ncia rI

Mijloacele financiare necesare implementdrii prevederilor proiectului hotirArii
Guvemului au fost planificate in Legea bugetului de stat pentru anul 2021 (art. 3,
litera c)) Ei nu necesiti alocalii suplimentare.
6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Proiectul se integreaze in sistemul legislaliei ;i este corelat cu prevederile actelor
normative in vigoare, cu care se aflE in conexiune qi nu va necesita modificarea altor
acte legislative sau normative.
7. Avizarea si consultarea publici a proiectului
In scopul respectdrii prevederilor Legii nr. 23912008 privind transparen[a in
procesul decizional, proiectul Hotirdrii de Guvem a fost plasat pe pagina web
oficialE a Ministerului Educaliei, Culturii qi Cercetirii www.mecc.gov.md,
compartimentul Transparenld, directoriul Transparenld decizionald, dar gi pe
platforma www.particip. gov.md.

grd7ezd
Anatotie TOPALA

Ministru al educa(iei

Ex.

Alioro Dunbfivean

Tel.022 820-859

qi

cercetirii

