PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE
cu privire la tineret

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Scopul prezentei legi
Prezenta lege reglementează infrastructura politicii de tineret în conformitate
cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova şi ale tratatelor internaţionale la
care RM este parte şi constituie baza juridică pentru elaborarea şi adoptarea altor
acte normative în domeniul tineretului.
Articolul 2. Noțiuni principale
În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni principale:
tînăr - persoană cu vîrsta cuprinsă între 14 – 30 de ani;;
familie tînără - cuplu, format prin căsătorie, în care nici unul dintre soţi nu
a atins vîrsta de 30 de ani; familie formată dintr-un singur părinte de pînă la 30 de
ani;
politică de tineret - sistem de măsuri menite să asigure oportunități de
participare, dezvoltare şi bunăstare a tinerilor;
servicii pentru tineri - ansamblul de măsuri şi activităţi realizate pentru a
răspunde necesităţilor tinerilor sau familiei tinere;
instituţie de lucru cu tinerii - instituţie care prestează servicii şi desfăşoară
activităţi cu şi pentru tineri;
organizaţie de tineret - organizaţie necomercială, în care tinerii constituie 2/3
din numărul de membri și din componenţa organelor de conducere, iar scopurile
sale statutare sunt orientate spre dezvoltarea personalității tinerilor și integrarea lor
în viața publică;
lucrător de tineret - persoană care prestează servicii pentru tineri şi desfăşoară
activităţi de şi pentru tineret;

educaţie non formală - abordare a educaţiei prin activităţi în comunitate sau
programe, organizate în afara sistemului educaţional formal, menită să răspundă
nevoilor educaţionale ale unui anumit grup, care urmăreşte obiective de învăţare
clare, ceea ce nu duce în mod obligatoriu la o certificare.
educaţie informală - procesul real de învăţare de-a lungul vieţii, în cadrul
căruia fiecare individ îşi formează atitudini, îşi interiorizează sau clarifică anumite
valori, dobîndeşte deprinderi şi cunoştinţe din experienţa cotidiană, valorificînd
influenţele şi resursele educative din mediul în care trăieşte – de la familie şi
vecini, de la locul de muncă sau de joacă, de la piaţă/ magazin, de la bibliotecă sau
din mass-media.
lucrul de tineret - orice formă de acţiune complementară educației formale,
oferit de un profesionist sau voluntar, organizată în scopul îmbunătăţirii dezvoltării
personale şi sociale a tinerilor, conform necesităţilor și aspiraţiilor acestora;
strategia de tineret – reprezintă documentul instituţiilor de stat cu privire la
programul de abordare a politicilor de tineret, care include problemele şi
necesităţile tinerilor definite în timp, orientarea strategică, obiectivele strategice şi
măsurile de implementare ale acestora;
instituţie de lucru cu tinerii – instituţie care prestează servicii pentru tineri și
desfăşoară activităţi cu şi pentru tineri;
structură de paritate de tineret - organ consultativ în domeniul politicilor de
tineret creat la nivel național și local, ce funcționează în baza principiului de
paritate dintre instituțiile de stat și sectorul asociativ de tineret.
patrimoniu pentru politicile de tineret – reprezintă bunuri imobile (edificii,
spații, construcţii şi terenuri aferente), destinate pentru activitățile de tineret
aparţinînd la data intrării în vigoare a prezentei legi domeniului public sau privat al
statului ori al unităților administrativ teritoriale.
Articolul 3. Principiile politici de tineret
Funcționarea politicilor de tineret au la bază următoarele principii:
Parității – asigurarea reprezentării și participării tinerilor în raport egal cu
autoritățile publice în procesul de luare a deciziilor care vizează tinerii;
subsidiarității – deciziile care vizează tinerii sunt luate la cel mai apropiat nivel
decizional, precum și verificarea continuă a necesităților tinerilor la nivel național
și local;
cooperării intersectoriale - coordonarea între instituții și organizațiile de
tineret care activează în domeniu, comunică, se informează și cooperează între
acestea;

participării tinerilor - consultarea și implicarea tinerilor în toate procesele ce îi
vizează;
informării – instituțiile de lucru cu tinerii și organizațiile de tineret informează
tinerii cu privire la problemele, oportunitățile și drepturile acestora într-o formă
acceptabilă și accesibilă;
egalității – asigurarea egalităţii și diversității tinerilor, fără nici o discriminare.
Articolul 4. Sfera de aplicare
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

cetăţenii Republicii Moldova cu vârsta cuprinsă între 14 - 30 de ani;
cetăţenii străini şi apatrizii de 14 - 30 de ani, domiciliaţi în Republica Moldova;
familiile tinere;
Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, unităţile, instituţiile şi
serviciile publice subordonate acestora;
Structurile de paritate de tineret
lucrătorii de tineret;
organizaţiile de tineret;
Centrele de Resurse pentru Tineri;
Consiliile Locale ale Tinerilor;
Structurile neformale de participare a tinerilor.
Capitolul II INSTITUȚIILE RESPONSABILE DE POLITICILE DE
TINERET ȘI COMPETENȚELE ACESTORA
Articolul 5. Autoritatea publică centrală

Ministerul Tineretului și Sportului este organul de specialitate al administraţiei
publice centrale care elaborează politica Guvernului, hotărîrile și dispozițiile lui
privind politicile în domeniul tineretului şi coordonează aplicarea acestora.
Ministerul Tineretului și Sportului:
elaborează şi implementează politici de tineret;
elaborează cadrul legislativ şi normativ în domeniul tineretului;
asigură colaborarea intersectorială în realizarea politicii de tineret;
creează instituții publice responsabile de activitatea cu tineretul;
organizează cercetări, studii şi procesul de evidenţă a datelor statistice în
domeniul tineretului;
f) consultă organizaţiile de tineret şi instituţiile de lucru cu tinerii în vederea
elaborării, implementării şi evaluării politicilor de tineret;
g) sprijină financiar structurile neguvernamentale de tineret și activităţile acestora
prin intermediul unor concursuri în bază de proiecte și programe de tineret
organizate anual;
a)
b)
c)
d)
e)

h) colaborează cu structurile neguvernamentale naţionale şi internaţionale de
tineret;
i) consultă și coordonează politicile sale cu structurile neguvernamentale
reprezentative de tineret.
Articolul 6. Structura de paritate de tineret
(3) Autoritatea publică centrală și autoritățile publice locale creează şi asigură
funcţionarea unei structuri de paritate de tineret, care:
a) este creată în baza principiului de paritate între reprezentanţii Guvernului și ai
sectorului neguvernamental de tineret;
b) are statut consultativ şi decizional în vederea elaborării, implementării şi
evaluării politicilor în domeniul tineretului la nivel naţional;
c) funcţionează în baza unui Regulament aprobat de Guvern sau Autoritatea
publică locală.
d)
Articolul 7. Competența autorităţilor administraţiei publice locale
(1) Autoritatea administraţiei publice locale promovează în teritoriu politicile de
tineret și coordonează implementarea acestora.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele competenţe:
a) să susțină activitatea instituţiilor de lucru cu tinerii, care activează în bază de
regulament, coordonat cu autoritatea publică centrală responsabilă de politicile
de tineret;
b) elaborează şi implementează politici de tineret la nivel local;
c) asigură financiar activităţile de tineret la nivel local;
d) creează Centre de Resurse pentru Tineri în comunitatea administrată;
e) susţine crearea şi funcţionarea Consiliilor Locale ale Tinerilor;
f) colaborează cu organizaţiile de tineret, filiale ale organizaţiilor naţionale şi
internaţionale consiliilor locale de tineret şi structurile neformale de participare
a tinerilor;
g) asigură cu sedii, spaţii, oficii a asociaţiilor obşteşti de tineret, consiliilor locale
de tineret, centrelor de resurse de tineret potrivit legislației în vigoare;
h) contribuie la procesul de organizare a analizelor, cercetărilor şi evidenţă a
datelor statistice în domeniul tineretului.
Articolul 8. Centrele de Resurse pentru Tineri
(1) Centrul de resurse pentru tineri se înfiinţează şi funcţionează ca serviciu de
interes public.

(2) Centrul de resurse pentru tineri este o organizaţie necomercială , care reprezintă
un serviciu sau un complex de servicii comunitare adresate tuturor categoriilor de
tineri.
(3) Centrul de resurse pentru tineri asigură informarea, orientarea, consilierea,
educaţia şi petrecerea timpului liber, contribuind la pregătirea integrării sociale şi
profesionale.
(4) Autorităţile administraţiei publice locale asigură dezvoltarea şi funcţionarea
Centrelor de resurse pentru tineri, fie în mod autonom, fie prin asociere cu alte
autorităţi, precum şi prin colaborarea cu agenţi economici şi asociaţii obşteşti din
ţară şi străinătate.
(5) Centrul de resurse pentru tineri activează în baza unui Regulament-cadru, cu
respectarea standardelor de calitate pentru serviciile prestate, aprobate de Guvern.
(6) Centrele de resurse pentru tineri sunt finanţate din bugetul de stat și din
bugetele locale. Anumite activităţi şi programe pot fi finanţate prin cooperarea cu
organizaţiile de tineret şi structuri internaţionale.

Capitolul III STRUCTURILE NEGUVERNAMENTALE DE TINERET
Articolul 9. Organizaţiile de tineret
(1) Tinerii au dreptul de a se organiza benevol în organizaţii de tineret care îşi
desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. Tinerii pot
fi membri sau beneficiari ai organizaţiilor de tineret în conformitate cu statutul
acestora.
(2) Organizaţiile de tineret au dreptul să:
a) participe în procesul de elaborare, implementare şi evaluare a politicilor de
tineret;
b) înainteze autorităţilor administraţiei publice centrale și locale propuneri pentru
modificarea legislaţiei în vigoare cu privire la tineret;
c) promoveze şi sprijine interesele comune ale tinerilor prin desfăşurarea de
programe şi activităţi la nivel local,naţional şi internaţional;
d) încurajeze şi dezvolte participarea tinerilor;
e) promoveze şi desfăşoare activităţi de educaţie nonformală şi voluntariat;
f) colaboreze cu organizaţiile naționale și internaţionale, autorităţile publice locale
şi centrale în domeniul tineretului.
g) sa iniţieze parteneriate si sa colaboreze cu autorităţile administraţiei publice
centrale și locale
h) să participe la concursul pentru crearea structurilor reprezentative de tineret

Articolul 10. Consiliile locale ale tinerilor
(1) Consiliul local al tinerilor este o formă liberă de asociere şi reprezentare a
tinerilor la nivel local creat la iniţiativa tinerilor din comunitate.
(2) Consiliul local al tinerilor funcţionează în baza regulamentului cadru aprobat de
către Guvern.
(3) Consiliul este menit să asigure participarea activă a tinerilor la viaţa locală şi
regională, în special, în procesul de luare a deciziilor ce îi privesc.
(4) Consiliile locale ale tinerilor au dreptul să:
a) înainteze propuneri către autorităţile publice locale în toate domeniile care îi
vizează pe tineri;
b) participe la elaborarea, implementarea şi evaluarea activităţilor de tineret la
nivel local;
c) participe în structurile reprezentative de consultare la nivel local, bazat pe
principiile de paritate;
d) încurajeze şi promoveze participarea activă a tinerilor în viaţa comunităţii;
e) promoveze şi desfăşoare activităţi de educaţie nonformală şi voluntariat;
f) promoveze serviciile pentru tineri.
Articolul 11. Structuri neformale de participare a tinerilor
(1) Structură neformală de participare a tinerilor este o formă de participare a
tinerilor întruniţi pe bază de voluntariat şi interese ale tinerilor.
(2) Structuri neformale de tineret pot fi grupuri de iniţiativă, senate studenţeşti,
mass media pentru tineri, etc.
(3) Organizaţiile de tineret ale partidelor politice sunt considerate ca structuri
neformale de participare a tinerilor.
(4) Structurile neformale de participare a tinerilor au dreptul să desfăşoare
activităţi cu şi pentru tineri şi pot înainta propuneri către autorităţile publice în
domeniile care vizează tinerii.
Capitolul IV LUCRĂTORUL ŞI LUCRUL DE TINERET
Articolul 12. Lucrătorul de tineret
(1) Statutul de lucrătorul de tineret îl deţine angajatul din cadrul autorităţilor
publice responsabil de promovarea şi realizarea politicii de tineret, precum şi
specialistul din alte instituţii şi organizaţii care prestează servicii pentru tineri.
(2) Profesionistul în domeniul tineretului este obligat să respecte în activitatea sa
principiile non-discriminării şi asigurării de oportunităţi egale, să dezvolte
parteneriate şi să încurajeze tinerii.

(3) În funcţiile din instituţiile de lucru cu tinerii sunt promovate, prin concurs,
persoane cu studii superioare sau cu experienţă în lucru cu tinerii: pedagogi,
medici, asistenţi sociali, jurişti, psihologi, sociologi; iar în funcţiile de conducere
persoane cu studii superioare şi experienţă în domeniu.
(4) Perfecţionarea şi recalificarea cadrelor din instituţiile de lucru cu tinerii sînt
coordonate de Autoritatea Publică Centrală responsabilă de politicile de tineret şi
se efectuează, cel puţin o dată în an, prin stagii şi programe de specializare;
(5) Atribuţiile generale ale lucrătorului de tineret:
a) contribuie la realizarea politicii de tineret;
b) contribuie la dezvoltarea relaţiei tînăr – comunitate;
c) încurajează iniţiativele tinerilor şi apără interesele acestora;
d) organizează activităţi educative, sociale, recreative, sportive, culturale, turistice
pentru tineri;
e) coordonează proiecte pentru tineri şi alte resurse alocate acestora;
f) promovează activităţi de voluntariat.
Articolul 13. Lucrul de tineret
(1) Lucrul de tineret este o susţinere planificată, sistematică şi conştientă a tinerilor,
desfăşurată prin participarea lor benevolă, care reprezintă:
a) educaţie extra-curriculară, care poate fi complementară educaţiei formale a
tinerilor;
b) activităţi creative, artistice, sportive şi culturale pentru tineri;
c) activităţi şi programe legate de dezvoltarea abilităţilor, competenţelor şi
cunoştinţelor tinerilor, precum şi a activismului lor social;
d) activităţi legate de probleme precum socializarea, mediul de lucru (piaţa
muncii), şcoală şi familie;
e) activităţi şi programe legate de bunăstarea tinerilor, protecţia lor socială şi a
sănătăţii;
f) consiliere pentru tineri;
g) recrearea tinerilor;
h) lucrul internaţional de tineret, cooperarea interculturală şi schimburile de tineret;
i) alte modele creative şi planificate de petrecere a timpului liber al tinerilor.
(2) Organizarea lucrului de tineret are la bază următoarele principii:
a) activitatea de tineret este efectuată în beneficiul și împreună cu tinerii prin
implicarea lor în procesul de luare a deciziilor;
b) la crearea condițiilor pentru dobândirea de cunoștințe și abilități bazate pe
nevoile și interesele manifestate de către tineri;
c) activitatea de tineret se bazează pe participarea și voința liberă a tinerilor;
d) activitatea de tineret sprijină inițiativa tinerilor;

e) activitatea de tineret pornește de la principiul egalității de tratament, toleranță și
de parteneriat.
(3) Lucrul de tineret este desfăşurat de către lucrătorii de tineret profesionali, de
voluntari, lideri de tineret, asociaţiile de tineret, grupuri informale şi alţi prestatori
ai lucrului de tineret din sectorul guvernamental şi neguvernamental.
Capitolul V EDUCAŢIA NONFORMALĂ
Articolul 14. Organizarea activităţilor de educaţie non-formală
(1) Activitățile pentru tineret se bazează pe procesele de învățare non-formală și
cuprinde orice formă de învățare intenționată și dobândirea de abilități și
competențe în afara şcolii și este livrat de exemplu, organizațiilor de tineret și
alte organizații non-guvernamentale, instituţii ale administraţiei publice, centre
de tineret etc.;
(2) Activităţile de educaţie non-formală trebuie să corespundă principiilor de lucru
cu tinerii, iar la baza acestora vor sta necesităţilor tinerilor cărora le sunt
destinate;
(3) Pentru tinerii care vor lua parte la activităţi de educaţie non-formală vor fi
eliberate certificate nominale de către instituţia prestatoare. În certificate vor fi
indicate subiectele abordate şi competenţele dobîndite, care urmează a fi
recunoscute la angajare.
Capitolul VI DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII
Articolul 14. Intrarea în vigoare a prezentei legi
Prezenta lege intră în vigoare la data publicării. În termen de 3 luni de la publicarea
prezentei legi, va aduce în concordanţă cu aceasta actele sale normative.
Articolul 15. La data intrării în vigoare a prezenţei legi, se abrogă Legea cu
privire la tineret nr.279-XIV din 11.02.1999 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 1999, nr. 39-41, art.169).
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