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INTRODUCERE   

 

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este o organizație neguvernamentală de 

tineret, apolitică și cuprinde 39 de organizații de tineret de nivel local și național. CNTM este 

organizația care întrunește interesele tinerilor din Moldova și servește drept platformă națională 

unică a sectorului asociativ de tineret. Pentru realizarea acestei viziuni, CNTM are misiunea de 

a promova interesele tinerilor din Moldova, de a contribui la dezvoltarea structurilor asociative 

de tineret prin desfășurarea programelor și activităților de instruire, informare, lobby și 

consultare.  

Raportul dat este realizat de către CNTM în contextul obiectivelor strategiei organizației pentru 

anii 2014-2018 și vine în continuarea eforturilor anterioare de evaluare a bugetelor publice locale 

materializate în rapoarte similare pentru anii 2011, 2012, 2013 și 2014.   

Scopul raportului este de a analiza modului de alocare și utilizare a resurselor publice locale, 

inclusiv a aspectelor ce țin de oportunitatea și necesitatea acestora în domeniul tineret. 

Prezentul raport nu urmărește doar o evaluare cantitativă a bugetelor locale, dar urmează să 

atragă atenția și la modul cum se administrează resursele alocate și ce activități au fost 

planificate. Acest exercițiu va permite și o evaluare calitativă a bugetelor publice locale prin 

stabilirea componenței structurale a cheltuielilor în funcție de agenda stabilită în planurile de 

activități pe domeniul de tineret, percepția decidenților locali asupra noțiunii de „activități de 

tineret”, prioritățile locale în domeniul tineretului și coeziunea acestora cu Strategia Națională 

de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020. În contextul proceselor de consolidare a autonomiei 

locale și a descentralizării, având în vedere și că deja începând cu anul 2015 Ministerul Finanțelor 

nu mai vine cu careva coeficienți de recomandare pentru stabilirea sumei bugetului local pe 

componenta de tineret, este tot mai importantă capacitatea și gradul de conștientizare a rolului 

unor politici de tineret, bazate pe evidență și susținută eficient din punct de vedere financiar.   
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ELABORAREA BUGETELOR LOCALE – COMPONENTA ACTIVITĂȚI DE TINERET.  

Metodologia utilizată la elaborarea bugetelor publice locale pentru domeniul 

tineret 

Procesul de elaborare a bugetelor publice locale este unul lung și birocratic, implicând un șir de 

formalități necesare pentru asigurarea unei transparențe, fundamentări factologice și pentru ca 

acesta să corespundă necesităților comunității locale. Principiul autonomiei locale presupune 

imposibilitatea de implicare a Autorităților Publice Centrale (APC) în stabilirea priorităților locale 

ce necesită a fi finanțate de către AAPL. În același timp, în scopul asigurării unui minim de 

investiție în domeniul activităților de tineret, Guvernul prin intermediul Notelor Metodologice 

privind elaborarea și prezentarea propunerilor de buget încearcă încurajarea includerii în buget 

și a banilor pentru activități de tineret, precum și oferă un mecanism de evaluare a posibililor 

necesități financiare pornind de la datele statistice demografice. Făcând o analiză a 

coeficienților stabiliți de executiv pe cap de locuitor în perioada 2011-2014 observăm un trend 

stabil progresiv de 0.60, 0.68, 0.76, 0.82 lei pe cap de locuitor a AAPL, având în vedere inflația 

și trendul demografic negativ per țară, creșterea coeficientului ne permite să asigurăm cel puțin 

o finanțare constantă a acestui component a bugetului local.  

Ministerul Tineretului și Sportului este organul de specialitate al administrației publice centrale 

care traduce în viață, politica Guvernului, hotărârile și dispozițiile lui privind politicile în 

domeniul tineretului și coordonează aplicarea acestora. În virtutea prevederilor legale Ministerul 

Tineretului și Sportului nu poate interveni în activitatea AAPL, în procesul de elaborare și 

aprobare a bugetului și nici la etapa executării acestuia, însă acesta are stabilit printre atribuțiile 

sale și colaborarea cu alte autorități publice centrale și cu autoritățile administrației publice 

locale, cu societatea civilă pentru realizarea misiunii Ministerului și politicilor de tineret. După 

cum am menționat și mai 

sus bugetul local pentru 

tineret în Republica 

Moldova pentru anul 2014 

a fost elaborat în 

conformitate cu Notele 

Metodologice privind 

elaborarea de către AAPL 

a proiectelor de buget pe 

anul 2014. Cheltuielile 

privind activitățile pentru 

tineret au fost estimate 

reieșind din numărul 

populației la 01 ianuarie 

2013, conform datelor 

Biroului Național de 

Statistică și pentru anul 

2014 cheltuielile medii 

pentru un locuitor au fost 

stabilite în cuantum de 

0,82 lei.  
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Tabel: Bugetele Publice Locale Aprobate și Recomandate conform Notei Metodologice a 

Ministerului Finanțelor  

Localitate Buget 

confirmat 

Buget 

aprobat 

Localitate Buget confirmat Buget aprobat 

mun. Chișinău 659690,00 2.100.000,00 Hâncești 99.384,00 110000,00 

mun. Bălți 122836,00 101.000,00 Ialoveni 82.574,00 250000,00 

Anenii-Noi  68388,00 55.000,00 Leova 43.624,00 51700,00 

Basarabeasca 23534,00 20000,00 Nisporeni 54.202,00 158000,00 

Briceni 60598,00 75.000,00 Ocnița 45.018,00 35000,00 

Cahul 102254,00 - Orhei 102.828,00 80000,00 

Cantemir 51086,00 79.500,00 Rezina 41.984,00 70000,00 

Călărași 64370,00 50.000,00 Râșcani 56.334,00 - 

Căușeni 74866,00 36.700,00 Sângerei 75.932,00 80000,00 

Cimișlia 49856,00 100.000,00 Soroca 82.082,00 350000,00 

Criuleni 60434,00 48.000,00 Strășeni 75.522,00 50000,00 

Dondușeni 35834,00 - Șoldănești 34.768,00 15000,00 

Drochia 72570,00 15000,00 Ștefan-Vodă 58.220,00 15000,00 

Dubăsari 28864,00 103.280,00 Taraclia 36.080,00 36650,00 

Edineț  66912,00 66.100,00 Telenești 59.942,00 35000,00 

Fălești 75358,00 99.000,00 Ungheni 96.268,00 55800,00 

Florești 72734,00 50.000,00 U.T.A.G. 132.758,00 - 

Glodeni 49528,00 0,00 Total 2.917.232,000 4.340.730,000 

Tabel: UAT cu bugete aprobate mai mari decât în recomandarea Ministerului Finanțelor 

Pentru anul 2014 paisprezece UAT au stabilit un 

buget mai mare decât valoarea recomandată 

prin Notele Metodologice ale Ministerului 

Finanțelor. Aceste localități sunt următoarele: 

mun. Chișinău, raioanele Briceni, Cantemir, 

Cimișlia, Dubăsari, Fălești, Hâncești, Ialoveni, 

Leova, Nisporeni, Rezina, Sângerei, Soroca și 

Taraclia. 

Suma bugetelor aprobate pentru componenta 

de tineret în aceste UAT este prezentată în 

tabelul alăturat. De asemenea în Graficul: 

Bugetele Publice Locale Aprobate și 

Recomandate conform Notei Metodologice a 

Ministerului Finanțelor (pag.6) și în Graficul: 

UAT care au aprobat bugete mai mari decât 

recomandările Ministerului Finanțelor (pag.7) 

este prezentată situația grafică comparativă a 

acestor indicatori.  

   

Localitate Buget 
confirmat 

Buget 
aprobat       

mun. Chișinău 659.690 2.100.000 

Briceni 60.598 75.000 

Cantemir 51.086 79.500 

Cimișlia 49.856 100.000 

Dubăsari 28.864 103.280 

Fălești 75.358 99.000 

Hâncești 99.384 110.000 

Ialoveni 82.574 250.000 

Leova 43.624 51.700 

Nisporeni 54.202 158.000 

Rezina 41.984 70.000 

Sângerei 75.932 80.000 

Soroca 82.082 350.000 

Taraclia 36.080 36.650 

Total  1.441.314 3.663.130 



 
 

Grafic: Bugetele Publice Locale Aprobate și Recomandate conform Notei Metodologice a Ministerului Finanțelor 

 

Comentarii pe marginea graficului:  

 Orașul Soroca a fost desemnat Capitala Tineretului pentru anul 2014, ceea ce explică în mare măsură și suma mult mai mare decât pentru alte regiuni; 

 Mun. Chișinău nu este cuprins în cadrul graficului în cauză. Suma alocată pentru activități de tineret a constituit suma de 2,1 milioane lei. Excluderea 

din acest element grafic a acestei UAT se datorează unor considerente exclusiv grafice, și anume, pentru a asigura o cât mai bună vizibilitate și 

comparabilitate a altor UAT din Republica Moldova; 

 Raionul Basarabeasca din cauza lipsei unui specialist pe tineret nu au valorificat deloc suma aprobată pentru activități de tineret.   
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Grafic: UAT care au aprobat bugete mai mari decât recomandările  

Ministerului Finanțelor 

 

 

Tabel: UAT care au aprobat un buget sub valoarea conform recomandărilor 

Ministerului Finanțelor 

 

În ciuda existenței Notelor Metodologice ale 

Ministerului Finanțelor un șir de localități au 

considerat necesară o finanțare sub recomandarea 

făcută, astfel încât următoarele paisprezece 

localități au aprobat bugete sub limitele 

recomandate: mun. Bălți, raioanele Anenii-Noi, 

Călărași, Căușeni, Criuleni, Edineț, Florești, Ocnița, 

Orhei, Strășeni, Șoldănești, Ștefan-Vodă, Telenești, 

Ungheni. 

În tabelul alăturat sunt fixate sumele stabilite de 

către administrația UAT, precum și valorile calculate 

conform Notelor Metodologice ale Ministerului 

Finanțelor. De asemenea, în Graficul: UAT care au 

aprobat bugete mai mici decât recomandările 

Ministerului Finanțelor (pag.8) sunt prezentate 

comparativ aceste valori în mod grafic.      
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Localitate Buget 

confirmat 

Buget 

aprobat       

mun. Bălți 122836 101000 

Anenii-Noi  68388 55000 

Călărași 64370 50000 

Căușeni 74866 36700 

Criuleni 60434 48000 

Edineț 66912 66100 

Florești 72734 50000 

Ocnița 45018 35000 

Orhei 102828 80000 

Strășeni 75522 50000 

Șoldănești 34768 15000 

Ștefan-Vodă 58220 0,00 

Telenești 59942 35000 

Ungheni 96268 55800 

Total 1.003.106 677.600 
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Grafic: UAT care au aprobat bugete mai mici decât recomandările  

Ministerului Finanțelor 

 

 

Grafic: Tipuri de cheltuieli 
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Tabel: Tipuri de Cheltuieli (Frecvența calculată conform numărului de activități) 

 

Raion/ Articolele 

de cheltuieli 
Premii bănești Transport 

Cadouri/ 

suvenire 
Diplome Bannere Trofee Alimentare Birotică Sonorizare Medalii  

Flori-

material 

săditor 

Diurne Cazare 

mun.Bălţi                           

mun.  Chişinau                           

Anenii-Noi  4 5 1 3   2 10 9   2       

Basarabeasca                           

Briceni                           

Cahul                           

Cantemir                           

Calaraşi                           

Cauşeni                           

Cimişlia                           

Criuleni                           

Donduşeni                           

Drochia                           

Dubasari                           

Edineţ                           

Faleşti                           

Floreşti                           

Glodeni                           

Hinceşti                           

Ialoveni 9 2 1 4 1 8 8 2   2 5 1 1 

Leova                           

Nisporeni                           

Ocniţa                           

Orhei   1 6   2   5 24   2     1 

Rezina                           

Rişcani                           

Sîngerei       1     3 2           

Soroca                           

Straşeni                           

Şoldăneşti                           

Ştefan-Vodă                           

Taraclia 4 2         8     3     1 

Teleneşti 1 1   1               1   

Ungheni                           

U.T.A. Găgăuzia                           

Total: 18 11 8 9 3 10 34 37 0 9 5 2 3 



 
 

Grafic: Structura activităților după natura acestora   

Alocarea unor sume de bani în 

bugetele locale pentru tineret sunt 

indici cantitativi, însă pentru a 

înțelege interesul AAPL pentru 

activitățile de tineret și eficiența 

utilizării resurselor aprobate în buget 

este necesară studierea calitativă a 

acestui exercițiu bugetar. Etapele de 

evaluare a bugetelor locale presupun 

analize a planurilor de acțiuni pentru 

tineret pentru anul curent, cât și celor 

anteriori, a devizelor de cheltuieli 

pentru perioada dată, identificarea 

tipurilor de cheltuieli, dar și a 

domeniilor prioritare de activități 

pentru tineret. Analiza acestor 

documente ne permite să tragem 

următoarele concluzii:  

 27 % dintre activitățile planificate pentru tineret sunt de natură culturală (festivaluri, ateliere 

de creație, recitaluri, concerte cu implicarea artiștilor locali și străini, concursuri de film, etc.); 

 14 % dintre activitățile care sunt incluse in planul de acțiuni pentru tineret sunt activități sportive 

(campionate la lupte libere, turnee raionale la volei, campionate la fotbal, competiții de șah și 

dame, turnee sportive interraionale etc.); 

 Doar 20 % reprezintă activitățile ce presupun instruirea tinerilor, sectorului asociativ de tineret 

sau a lucrătorilor de tineret. Instruirile se duc sub formă de seminare, sesiuni, training–uri 

precum și ateliere de lucru, instruirile tinerilor i-au de obicei forma Educare Non - Formală și 

țintesc spre dezvoltarea diferitor abilități ale tinerilor: liderism, abilități intelectuale, lucru în 

echipă, comunicare, limbi străine, organizaționale, etc. 

 16% din activități sunt dedicate unor zile internaționale și în majoritatea cazurilor iau forma unor 

activități culturale și sportive, iar 

uneori au drept obiect de activitate 

anumite campanii de informare.  

 În unele UAT se organizează 

programe de granturi în scopul 

stimulării activismului și implicării 

tinerilor din comunitatea locală. În 

acest sens Consiliul Raional 

Telenești, Ungheni, Ialoveni și 

Călărași au inițiat Programe de 

granturi mici care vizează societatea 

civilă locală și susțin inițiativa 

actorilor activi locali din domeniul 

tineretului. Urmează de menționat 

faptul că acest exercițiu a devenit o 

mică tradiție pentru raionul 

Călărași, Ungheni și Ialoveni care și 

anul trecut au bugetat surse 

financiare pentru aceste activități. 
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Grafic: Numărul activităților 
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