
 

 
 

Anexa  nr.1 

La Decizia Consiliului Raional nr.07/________2021 

 

 

 

 

Raport de Activitate 
Consiliul Raional Hînceşti în domeniul tineretului şi sportului 

pentru anul 2021 

 
 

 
 

                                                                                                   

 



 

 

 

Subacţiuni  Termen 

de 

realizare  

Responsabil  Nivel de realizare – 

Descrierea succintă  

Punctaj 

autoevaluare  

1.Desfăşurarea 

’’Forumului 

Raional al 

Tinerilor“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1Prezentarea rezultatelor sondajului 

sociologic cu participarea tinerilor, privind 

identificarea necesităților, aspiraților și 

dificultăților cu care se confruntă tinerii din 

raionul Hîncești; 

 

1.2  Prioritizarea obiectivelor și identificarea 

soluțiilor pentru rezolvarea problemelor 

identificate ,  

 

1.3  Elaborarea  unei rezoluții  cu privire la 

problemele  cu  care  se confruntă tinerii  și 

identificarea  soluțiile  posibile care vor ajuta 

la  depățirea  acestora ; 

 

1.4 Responsabilizarea tinerilor în scopul 

implicării active în elaborarea și 

implimentarea politicilor publice în 

domeniu. 

1.5 Implementarea soluțiilor identificate și 

introduse în rezoluție, în planul  de activitate 

pe anul următor  

 

 

 

 

 

 

 

iulie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natalia Vătămanu 

specialist principal (în 

probleme de tineret şi 

sport) 

  

Doriana Gak –

Președintele 

Consiliului raional al 

tinerilor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1Activitatea a  fost 

realizată  integral fapt care a 

contribuit la implicarea unui 

număr considerabil de tineri   

a raionului Hînceşti privind 

identificarea necesităților și 

problemelor cu care  aceștea 

se confruntă ; 

 

1.1.2 Adoptarea rezoluției 

care reflectă un șir de soluții 

eligibile pentru problemele 

identificate în urma 

forumului,pe diverse 

domenii care  vin ca  un set 

de instrumente de lucru în 

activitatea cu tinerii  ; 

 

1.1.3 Informarea tinerilor 

prezenți la Forum despre 

importanța implicării 

acestora  în procesul de 

elaborare și prioritizare a 

cheltuelilor destinate 

sectorului tineret  pentru 

bugetul anului viitor . 
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Sectorul Tineret 

Obiectivul I. Promovarea politicilor de tineret în  cadrul Administraţiilor publice  locale şi raionale 2021  

 



2 Masă rotundă 

cu tema: ,,Rolul 

Familiei în 

societatea 

contemporană’’ 

(Dezbateri 

publice) 

2.1 Prezentarea  rolului familiei în societatea 

contemporană din perspectiva mai multor 

experți  reprezentanți ai diferitor structuri , 

persoane de succes  din raionul Hîncești. 

2.2 Discuții pe marginea tematicilor ca 

 ,, rolul mamei în familie,terapie de familie, 

rolul familiei în formarea personalității 

adolescentului, drepturile și 

responsabilitățile părinților și a copiilor 

2.3 Dezbateri publice  pe marginea  situației 

familiei în societate, problemele cu care ea 

se confruntă și  ce  a stat la baza apariției 

acestor probleme, ce acțiuni ar trebui 

întreprinse pentru  consolidarea familiile, 

susținând libertatea alegerilor individuale, 

siguranța și protecția socială.  

 

mai Natalia Vătămanu 

specialist principal (în 

probleme de tineret şi 

sport) 

Ion Croitoru- 

managerul  

Instituției 

publice„Centrul  

Raional de Tineret 

Hîncești” 

  

 

  

 

2.1.1 Informarea mai multor 

tineri din mun.Hîncești cît și 

din localitățile acestuia 

despre importanța  și rolul 

Familiei tradiționale pentru o 

societate contemporană 

modernizată . 

 

2.1.2 Educarea  tinerii 

generații despre valorile  

familiei tradiționale . 

 

2.1.3 Solidaritatea familială 

și tradițiile familiale ale 

moldovenilor, precum și 

necesitatea sprijinirii 

familiilor prim promovarea 

politicilor socio-conomice 

eficiente. 
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3. Campania: 

‘’Îmi pasă mă 

implic’’ 

3.1 Activităţi de mediatizare a rolului 

tinerilor  în viaţa comunităţii ; 

3.2.Articole despre activităţile cu tinerii; 

3.3.Acte caritabile;  

3.4.Activităţi de voluntariat 

 

Octombrie 

–  

noiembrie 

Natalia Vătămanu 

specialist principal (în 

probleme de tineret şi 

sport) 

În parteneriat cu   

Ion Croitoru- 

managerul  

Instituției 

publice„Centrul  

Raional de Tineret 

Hîncești” 

3.1.1Activitatea  a fost 

realizată în contextul 

Campaniei  Săptămîna 

Naţională a Voluntariatului – 

SNV2021 ALTfel  de către  

un grup de voluntari  activi ai 

raionului Hînceşti , dar și în  

contextul sărbătorii dedicate 

bolilor mentale în care tinerii 

au manifestat multă 

responsabilitate față de 

aceste probleme . 

2 



 4.Lecturi 

publice: 

’’O carte citită, 

o carte 

dăruită’’ 

4.1 Implicarea  mai multor  tineri atît din 

or.Hînceşti cît şi din alte localități, în 

discutarea  cărţilor  propuse spre  lecturare; 

4.2 Dezvolta artei oratorice  în rîndul 

tinerilor ; 
4.3. Propuneri asupra practicii de lecturare  a 

diferitor cărţi  pentru dezvoltarea  tinerilor; 

4.4 Promovarea  lecturii în rândul tinerilor 

4.5 Promova cărțile ca  un factor important 

în educația adolescenților; 

Aprilie- 

Octombrie 

 Natalia Vătămanu 

principal (în probleme 

de tineret şi sport) 

Biblioteca Publică 

Raională  ÎPS ,,Antonie 

Plămădeală ’’  

mun.Hîncești 
 

 
 

 

4.1.1Activitatea nu a avut loc 

deoarece  tinerii nu au 

prezentat nici o ofertă în 

decursul a 2 săptămîni  

termen pentru înregistrarea la 

concurs. 

0 

https://www.facebook.com/1461232967472979/photos/2070208366575433/
https://www.facebook.com/1461232967472979/photos/2070208366575433/


5.‘’Un arbore 

sădit un sat 

întinerit’’ 

5.1.Implicarea tinerilor în activităţi de  

plantare  a arborilor în localităţile din care 

fac parte ; 

5.2.Responsabilizarea tinerilor şi 

sensibilizarea acestora  faţă de flora şi fauna 

înconjurătoare; 

5.3 Creşterea conştientizării rolului major pe 

care societatea ar trebui să-l joace în 

protecţia şi recrearea mediului AICI, 

ACUM, ASTĂZI, prin plantarea de copaci şi 

orice fel de alte plante; 

5.4 Promovarea către marele public a 

activităţilor de voluntariat pentru protecţia 

mediului şi a implicării noastre ca cetăţeni 

responsabili, societăţi comerciale, asociaţii, 

instituţii ale statului în această mişcare. 

5.5 Educarea tinerii generații  în spiritul  

protecției mediului ,prin implicarea  ei activă 

în această activitate 

 

aprilie- 

noiembrie 

Natalia Vătămanu 

specialist principal (în 

probleme de tineret şi 

sport) 

Ion Sîrbu Șef, Direcția 

Agricultură și 

Alimentație   

 

5.1.1 Activitatea  a avut loc 

tinerii  din localități  s-au 

mobilizat  în realizarea 

acestei activităţi plantînd 

pomi fructiferi și diferiți 

arbuști în localitățile 

acestora.  

5.1.2 Prin această activitate  

s-a contribuit   la modul 

general  la procesul  de  

recreere şi protejare a 

mediului înconjurător din 

raionul Hîncești 

5.1.3 Conștiintizarea tinerii 

generații  despre importanța  

păstrării florei și faunei și 

protecției acesteia zilnic. 

 5.1.4 Aparatul Președintelui 

raionului  Hîncești  împreună 

cu alte structuri precum și cu 

consilieri raionali  au  

participat în cadrul 

campaniei de plantare a 

arborilor, cu genericul 

tradițional Ziua Naţională de 

Înverzire a Plaiului, “Un 

arbore pentru dăinuirea 

noastră.  

2 



 6. Concursul 

raional   de 

pictură : 

Familia între 

tradiție și 

modernitate  

 

6.1 Reprezentarea  tematicii prin  metoda 

desenului . 

6.2 Dezvoltarea gustului pentru frumos 

6.3 Implicarea tinerilor în activități  culturale 

și de dezvoltare personală 

 6.4 Accentuarea importanței Familei 

tradiționale   

 Octombrie 

noiembrie  

Natalia Vătămanu 

specialist principal (în 

probleme de tineret şi 

sport) 

Ion Tulbu –Șef, 

Direcția Cultură și 

Turism  

  

6.1 .1 Promovarea și 

valorificarea  potenţialului 

artistic şi cultivarea gustului 

pentru frumos 

6.1.2 Adaptarea tinerilor  la 

spiritul de competitivitate  

6.1.3 Cultivarea valorilor 

universale exprimate prin 

desen și culoare.  

6.1.4 Promovarea dialogului 

și educației interculturale; 

6.1.5 Dezvoltarea capacității 

de exprimare a creativității 

prin pictură; 

6.1.6 Creșterea gradului de 

implicare a  tinerilor în 

activitățile culturale și de 

dezvoltare personală. 

2 

7. Concursul: 

’’Iubesc limba 

română –

cunosc limba 

română’’ 

 

 

 

7.1  Organizarea Concursului  ’’Iubesc limba 

română – cunosc limba română’’ 

 

August Natalia Vătămanu  

specialist principal (în 

probleme de tineret şi 

sport) 

7.1.1Activitatea nu a avut loc 

deoarece tinerii nu au 

prezentat nici o ofertă în 

decursul a 2 săptămîni,  

termen pentru înregistrare la 

concurs. 

 

0 

8. Ziua 

Internațională a 

Copilului 1 

iunie  

 

 

8.1 Organizarea și desfășurarea măsurilor 

cultural  interactive pentru micuții  internați 

în  Secția Pediatrie a Spitalului  Raional 

Hîncești , Centrul raional maternal  Pro- 

Femina și  Centrul de Servicii  pentru  Copii 

cu dizabilități ,, Pasărea Albastră 

iunie Natalia Vătămanu  

specialist principal (în 

probleme de tineret şi 

sport) 

În parteneriat cu   

Ion Croitoru- 

8.1.1 Implicarea a 100 de 

copii și tineri în măsurile 

culturale dedicate acestei 

sărbători  

8.1.2 Oferirea cadourilor în 3 

instituții  în care sunt 

2 



8.2 Oferirea a circa 100 de cadouri micuților 

din aceste 3 instituții  

managerul  

 Instituției 

publice„Centrul  

Raional de Tineret 

Hîncești” 

concentrați copii cu diferite  

probleme de sănătate sau 

copii din familii social 

vulnerabile  

9.Săptămîna 

națională a 

voluntariatului  

 

 

 

 

9.1 Mobilizarea sincronizată a organizațiilor 

care implica voluntari, prin acțiuni în 

comunitate 

9.2 Recunoașterea și aprecierea publică a 

voluntarilor, demonstrînd importanța 

contribuției acestora la soluționarea 

problemelor comunitații; 

9.3 Atragerea sprijinului comunitații și mass-

mediei pentru voluntariat și dezvoltarea 

acestuia. 

9.4 Schimbare pozitivă în comunitate  prin 

aportul fiecăruia  de a contribui la binele 

aproapelui.  

10 9.5 Implementarea  propriilor  idei de acțiuni 

evenimente sub umbrela  unui eveniment 

național. 

Noiembrie  Natalia Vătămanu  

specialist principal (în 

probleme de tineret şi 

sport) 

În parteneriat cu   

Ion Croitoru- 

managerul  

 Instituției 

publice„Centrul  

Raional de Tineret 

Hîncești” 

 2 

10.Ziua 

Internaţională  

a Tineretului  

TVC 

10.1 Organizarea TVC şi sporirea nr de 

tineri implicaţi din raion. 

10.2Descoperirea și  promovarea  tinerilor 

talente  . 

10.3Valorificarea  potențialului creator al 

tinerii generații . 

10.4Schimbul de concurență, atitudini, valori 

cunoașterea și comunicarea între tinerii 

înzestrați cu talent  

Noiembrie Natalia Vătămanu 

specialist principal (în 

probleme de tineret şi 

sport) 

Ion Croitoru- 

managerul  

 Instituției 

publice„Centrul  

Raional de Tineret 

Hîncești” 

10.1.1Activitate a avut loc  

cu succes , tinerii au avut o 

prestație frumoasă și au 

transmis foarte bine  tematica 

concursului în termenii 

prestabiliți  în regulamentul 

Concursului TVC,evoluarea 

echipelor a fost la nivel  iar 

aceștea au beneficiat pe 

potriva implicării și 

2 

 

 

 

 

 



Niveluri de realizare:  realizate(8),  realizate parţial (0),  nerealizate (3) 
Ex: Natalia Vătămanu, specialist principal ( în probleme de tineret și sport) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeriu Vlas – director 

Casa de Cultură 

Raională Hîncești 

receptivitățiii de premi  și 

locuri , deasemenea am 

descoperit noi talente și vom 

atrage atenție și pe viitor  la 

aceste echipe și în alte 

concursuri desfășurate 

 

11. Gala 

Tinerilor 2021 

9.1 Organizarea  Galei Tinerilor  

9.2.Implicarea a 150  de tineri cu vîrsta  14-

35 ani; 

9.3.Dezvoltarea voluntariatului ; 

9.4.Creşterea  implicării decizionale a 

tinerilor faţă de activităţile pentru tineret 

 

Decembrie

- 

Ianuarie 

Natalia Vătămanu 

specialist principal (în 

probleme de tineret şi 

sport) 

Casa Raională de 

Cultură Hîncești  

Direcția Cultură și 

Turism  

 

11.1.1Activitatea a avut loc 

deoarece în decursul acestui 

an nu au fost permise 

desfășurarea activităţilor în 

masă, fapt care mai apoi  a 

influenţat asupra Galei 

Tinerilor . 

 



 

 

 

 

 
Activitatea Subacţiuni  Termen de 

realizare  

Responsabil  Nivel de realizare – 

Descrierea succintă  

Punctaj 

autoevaluare  

1. Campionatul 

 r. Hîncești la lupte 

libere vîrsta (tineret ) 

1.1 Dezvoltarea 

calităților motrice 

specifice   luptelor  

1.2  Perfecționarea 

măiestriei  sportive  

1.3 Selectarea 

luptătorilor către 

participarea la 

campionatul RM la 

lupte libere  

mai Natalia Vătămanu 

specialist principal 

(în probleme de 

tineret şi sport) 

  

Mihai Sava – 

directorul Școlii 

Sportive de lupte din 

s.Fundul Galbenei  

1.1.1Activitatea a 

avut loc s-a 

desfășurat  la un 

nivel înalt . Nu au 

fost înregistrate 

abateri de la 

regulament  sau 

traume în urma 

acestei competiții . 

Sportivi raionului au 

obținut cele mai 

multe victorii în toate 

categoriile de kg și 

vîrstă. 

2 

2. Lunarul  Olimpic 2.1.1 Desfăşurarea  

cursei olimpice la 

alergări; 
2.2.2 Organizarea   

concursului raional 

de pictură sub 

genericul ’’ Clipa 

Olimpică 

2.2.3 Desfăşurarea 

Cupei Preşedintelui 

Mai-iunie Natalia Vătămanu 

specialist principal 

(în probleme de 

tineret şi sport) 

Activitatea nu a avut 

loc, privind 

declararea stării de 

urgență. Nu a fost 

posibil de a organiza 

evenimente sportive 

Raionul  Hîncești 

fiind în zonă roșie  

de risc  de infecție cu 

virusul COVID -19   

0 

Sectorul Sport 
Obiectivul II. Promovarea  sportului şi a sportivilor  de performanţă  în rîndul tinerilor 



raionului Hînceşti la 

Tenis de masă 

rezervat elevilor şi 
seniorilor  
2.2.4 Desfăşurarea 

Excursiei la Muzeul 

Olimpic şi USEFS 
3.Cantonamentul de 

pregătire către 

Campionatul 

European la box  

3.1 Promovarea 

valențelor culturii 

fizice și a sportului  

3.2Perfecționarea 

tehnicii și tacticii 

sportive  

3.3 Îmbunătățirea 

performanței la nivel 

local și internațional  

3.4 Pregătirea pentru 

Campionatul 

European de tineret 

și seniori 

3.5 Evidențierea 

celor mai buni 

pugiliști  

3.6 Promovarea 

boxului  

3.7 Consolidarea 

relațiilor de 

colaborare în 

domeniul culturii 

fizice și a sportului  

 

 

Mai Natalia Vătămanu 

specialist principal în 

probleme de tineret 

şi sport) 

Școala  de Sporturi  

pentru Copii și 

Juniori a raionului 

Hîncești  

Activitatea  a avut 

loc cu succes , 

pugiliștii au 

beneficiat de o 

pregătire foarte bună 

în domeniu, fapt ce 

crește șansele de 

cîștig la diverse 

competiții și 

campionate atît 

naționale cît și 

internaționale  

 

2 



4. Campionatul 

Republici Moldova  

la lupte libere  

( tineret) 

4.1 Promovarea 

modului sănătos de 

viață  în rîndul 

tinerilor  

4.2 Selectarea celor 

mai buni luptători  

pregătirea și 

participarea  acestora  

la campionate 

naționale și 

internaționale  

 

Iunie   Natalia Vătămanu 

specialist principal 

(în probleme de 

tineret şi sport) 

Mihai Sava – 

directorul Școlii 

Sportive de lupte din 

s. Fundul Galbenei 

Activitatea s-a 

desfășurat   la cel 

mai înalt nivel . 

Luptătorii din raion 

au obținut victorii 

remarcabile ceea ce 

denotă o pregătire  

profesională destul 

de bună. Această 

oportunitate le 

sporește șansele  să 

obțină victorii mult 

mai mari la diverse 

competiții naționale 

și internaționale . 

2 

5.  Cupa 

Preşedintelui la  

lupte libere  

5.1 Popularizarea și 

dezvoltarea luptelor 

libere în raionul 

Hîncești  

5.2Perfectarea 

măiestriei sportive a 

luptătorilor  

5.3  Continuarea  

tradițiilor  cultural 

strămoșești  

 Natalia Vătămanu 

specialist principal 

(în probleme de 

tineret şi sport) 

Mihai Sava – 

directorul Școlii 

Sportive de lupte din 

s. Fundul Galbenei 

Activitatea s-a 

desfășurat   la cel 

mai înalt nivel . 

Luptătorii din raion 

au obținut victorii 

remarcabile ceea ce 

denotă o pregătire  

profesională destul 

de bună. Această 

oportunitate le 

sporește șansele  să 

obțină victorii mult 

mai mari la diverse 

competiții naționale 

și internaționale . 

2 



6. Cantonamentul  de 

pregătire  către  

Campionatul  

Național la box  

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Perfecționarea 

tehnicii și tacticii  

sportive ; 

6.2 Îmbunătățirea 

performanței  la nivel 

local și internațional   

6.3Pregătirea pentru 

Campionatul 

European de tineret 

6.4 Promovarea 

boxului 

August  Natalia Vătămanu 

specialist principal 

(în probleme de 

tineret şi sport) 

Școala  de Sporturi  

pentru Copii și 

Juniori a raionului 

Hîncești 

Activitatea  s-a 

desfășurat  la cel mai 

înalt nivel , la 

activitate au fost 

prezenți pugiliști din 

toată țara , pugiliști 

din raion au  dat 

dovadă de o pregătire    

pe măsură . Ocupînd 

și locuri de frunte  

2 

7. Campionatul 

Național  la Turism 

Sportiv și Orientare 

în Spațiu 

 

 

 

 

7.1 Dezvoltarea și 

propagarea  

turismului  între 

nevăzători și  

slabvăzătorii  ca 

mijloc de răgaz   

activ și sport  

7.2 Perfecționarea  

măiestriei turistice 

sportive 

7.3 Identificarea  

echipelor turistice  de 

performanță  

7.4 Schimb de 

experiență  

7.5 Reabilitarea și 

adaptarea  

persoanelor  cu 

deficiențe de vedere 

în societate  

 Iunie  Natalia Vătămanu 

specialist principal 

(în probleme de 

tineret şi sport)  

 

Vasile Rujanschi – 

Președintele  

Consiliului  de 

administrare al 

Societății de invalizi  

și a persoanelor  

Vulnerabile   

Hîncești  

Activitatea  s-a 

desfășurat  bine , 

participanții au 

desfășurat  mai multe 

exerciții speciale 

adaptate după gradul 

de dizabilitate  a 

participanților . 

Aceștea au fost    

antrenați în diferite 

concursuri  prin care 

și-au dezvoltat 

abilitățile  și 

dezvoltat starea 

fizică. 

2 



Niveluri de realizare:  realizate(6),  realizate parţial (0),  nerealizate (1) 
Ex: Natalia Vătămanu, specialist principal ( în probleme de tineret și sport) 

  
 


