
 

Rezoluția Consiliului Național al Tineretului din Moldova cu privire la urgentarea 

procesului de creare a Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Programelor și Activității 

de Tineret 

 

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este o structură asociativă a 61 de 

organizații de tineret, ce promovează drepturile tinerilor și reprezintă interesele 

organizațiilor de tineret în procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor de 

tineret. Fiind fondat la 18 februarie 1999, CNTM activează în baza următoarelor principii 

de org n anizare și funcționare: solidaritatea, autonomia organizațională și funcțională, 

transparență, libertatea opiniei și a exprimării, eligibilitatea organelor de conducere, 

egalitatea deplină în drepturi a membrilor, profesionalism. 

Cunoscând faptul că urmare a reformei administrative Ministerul Tineretului și Sportului 

din Republica Moldova a fost comasat, iar, atribuțiile acestuia au fost preluate de către 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC), se atrage atenția la faptul că la etapa 

actuală nu există o entitate guvernamentală separată care să aibă rolul de regulator pe 

sectorul de tineret, iar activitatea pe sector se rezumă la activitatea unei direcții 

specializate din cadrul MECC. În același timp activitatea pe sectorul de tineret în cadrul 

MECC reprezintă doar o parte din toate activitățile desfășurate de minister. 

Luând în considerație faptul că la data de 23.09.2016 a intrat în vigoare Legea cu privire la 

tineret, aceasta prevede la art. 10 activitatea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea 

Programelor și Activității de Tineret (Agenția), care urmează a fi o autoritate 

administrativă în subordinea MECC. Apariția Agenției este prevăzută în cadrul Strategiei 

Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020 cât și în cadrul bugetar pe termen 

mediu. 

Constatând trecerea a 24 de luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 215 cu privire la 

tineret, unde se prevede activitatea și rolul Agenției Naționale pentru Dezvoltarea 

Programelor și Activității de Tineret, perioadă în care Agenția nu a fost creată ca și 

entitate.  

La începutul anului curent a fost făcut public proiectul Regulamentului cu privire la 

funcționarea Agenției, cu toate acestea se constată că procesul de instituire a Agenției 

este unul îngreunat. Starea actuală cauzează îngrijorări grave în ceea ce privește resursele 

și structura Agenției ori aceasta denotă tendința statului de a ignora tinerii și sectorul de 

tineret per ansamblu.  

În contextul celor expuse, Consiliul Național al Tineretului din Moldova solicită de la 

instituțiile abilitate urgentarea procesului de instituire a Agenției Naționale pentru 

Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret cu o structură balansată care să asigure 

o activitate eficientă a Agenției. 


