Document de politică publică privind administrarea centrelor de agrement
Formular conform Hotărârii Guvernului 777/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel
central
1. Instituţia
iniţiatoare
2. Formularea
problemei

Ministerul Tineretului și Sportului
Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) – prin instituțiile sale subordonate: Direcțiile Județene pentru Sport și Tineret și Direcția pentru Sport și
Tineret a Municipiului București (DJST/DSTMB) – deține în administrare o rețea vastă de centre de agrement, aflată în domeniul public al statului,
destinată furnizării de servicii pentru copii și tineri.
Centrele de agrement sunt structuri fără personalitate juridică care fac parte din patrimoniul destinat activităţii de tineret conform art. 30 alin (1)
al Legii Tinerilor nr. 350/2006 cu modificările și completările în vigoare. Ținând cont de apartenența lor la domeniul public, centrele de agrement
sunt inalienabile, imprescriptibile și insesizabile, putând fi date în administrare, concesionate sau închieiate în conformitate cu art. 861 cod civil.
De asemenea, ținând cont de faptul că destinația lor este stabilită prin Legea Tinerilor nr. 350/2006 cu modificările și completările în vigoare,
indiferent de modul în care proprietatea asupra centrelor de agrement este administrată, ele trebuie să își păstreze destinația pentru organizarea
activităților de tabere pentru copii și tineri (turism pentru tineret).

Dintr-un total de 147 de centre de agrement care se află în prezent în administrarea MTS prin instituțiile sale subordonate, funcţionale sunt
64, iar nefuncţionale 83.
Pe de altă parte, în anii 2011-2012 prin hotărâri de guvern 25 de centre de agrement au fost transferate către unități administrativ teritoriale,
Ministerului Tineretului și Sportului revenindu-i obligația legală de a monitoriza modul de utilizare și de a verifica păstrarea destinației lor inițiale.
La nivelul anului 2015, centrele de agrement funcționale își puteau acoperi în medie aproximativ 60% din cheltuielile lor de funcționare prin
veniturile proprii pe care le realizează. Principalele probleme sunt reprezentate de gradul scăzut de ocupare și utilizare a centrelor de agrement
cauzată atât de potențialul turistic și accesibilitatea redusă a centrelor, dar și de starea neadecvată a imobilelor și calitatea neadecvată a
serviciilor de cazare și masă.
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Tinerii și copiii reprezintă categorii sociale vulnerabile, iar serviciile oferite în centrele MTS, atât cele de agrement/tabără, cât și acelea care
promovează educația non-formală au avantajul accesibilității financiare. Astfel, este esențial ca aceste servicii să se furnizeze în condiții de
siguranță deplină dar și să respecte standarde de calitate, în special având în vedere sutele de mii de copii și tineri care le sunt beneficiari în
fiecare an. În acest context, reabilitarea și/sau reamenajarea centrelor de agrement ale MTS va crește considerabil impactul calitativ al serviciilor
oferite și implicit numărul potențialilor beneficiari.
3. Denumirea politicii

Ameliorarea capacității centrelor de agrement aflate în administrarea MTS de a derula activități de tabără și de a oferi servicii pentru tineret

4. Scop

Creșterea calității serviciilor de tabără și pentru tineret în centrele de agrement aflate în administrarea MTS

5. Obiective
generale/ obiective
specifice

O.G.1. Creșterea calității infrastructurii și a serviciilor oferite în centrele de agrement
O.S.1.1. Evaluarea stării materiale a centrelor de agrement și planificarea investițiilor necesare ameliorării infrastructurii existente
O.S.1.2. Derularea de lucrări de reabilitare / modernizare / reamenajare în centrele de agrement
O.S.1.3. Clasificarea centrelor de agrement ca structuri de primire turistice în baza standardelor dezvoltate de (sau în parteneriat cu) Autoritatea
Națională pentru Turism pentru a certifica nivelul de calitate a serviciilor de cazare și masă oferite
O.S.1.4. Dezvoltarea capacității de a oferi servicii de învățare non-formală și agrement în centrele de agrement prin asigurarea și/sau instruirea
personalului de specialitate
O.G.2 Creșterea accesibilității și vizibilității activităților de tabără din centrele de agrement ale MTS
O.S.2.1. Înființarea registrului centrelor de agrement administrate de instituții publice (administrate de MTS sau monitorizate de MTS, dar aflate
în administrarea Unităților Administrativ Teritoriale), oferindu-se prin website-ul MTS acces tuturor tinerilor la informații privind serviciile
disponibile pentru ei
O.S.2.2. Implementarea de proiecte ce vizează promovarea activităților de tabără ale MTS/DJST/DSTMB

6. Beneficiari

Beneficiari direcți: copii și tineri care vor beneficia de servicii mai accesibile și de mai bună calitate
Beneficiari indirecți: DJST-uri/DSTMB cărora le va fi sporită capacitatea de a oferi servicii de tineret
7. Variante de soluţionare
Impact
Varianta 1
Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor pentru tineri din centrele de Varianta
nu
contribuie
la
agrement administrate de MTS, prin intervenția directă și exclusivă a dezvoltarea economiei locale,
MTS:
decât
în
limita
lucrărilor
• Pentru implementarea O.S.1.1 – Prin finanțare de la bugetul de contractate de MTS pentru
modernizarea
/
stat, și sub coordonarea MTS, realizarea unei campanii de reabilitarea/
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Buget
Varianta presupune creșterea
presiunii bugetare, în funcție de
nevoile de investiții constatate
pe baza evaluării realizate.
De
asemenea,
pentru

evaluare a imobilelor aflate în administrarea MTS având reamenajarea
centrelor
de
destinația de centre de agrement,
agrement. Prin această variantă
• Pentru implementarea O.S.1.2 – Prin finanțare de la bugetul de agenții economici locali nu sunt
stat, și sub coordonarea MTS, inițierea unui proces de reabilitare încurajați să se implice în
/ modernizare / reamenajare a centrelor de agrement în baza dezvoltarea serviciilor pentru
tineri.
unui plan național de investiții
asigură
dezvoltarea
• Pentru implementarea O.S.1.3 – Dezvoltarea și aplicarea unei Varianta
serviciilor
și
a
accesibilității
categorii de clasificare noi care să fie compatibilă cu specificul
activității din centrele de agrement, sau aplicarea unei categorii acestora pentru tineri este
existente conform normativelor Autorității Naționale pentru condiționat de alocarea bugetară
a MTS.
Turism
o Costurile aplicării normelor de clasificare vor fi acoperite Posibilitatea de asigurare a
accesului tinerilor la servicii care
prin finanțare de la bugetul de stat
• Pentru implementarea O.S.1.4 – Extinderea organigramei DJST- le sunt dedicate va fi limitată de
urilor/DSTMB, completarea statului lor de funcții, precum și alocările bugetare ale Ministerul
bugetarea completă de către MTS a tuturor posturilor care Tineretului și Sportului și de
puterea de cumpărare a tinerilor.
vizează administrarea centrelor de agrement.
• Pentru implementarea O.S.2.2. – Identificarea unor surse de
finanțare externe nerambursabile ca alternativă la bugetul MTS
Planificarea activităților – Varianta 1
Activitatea necesară implementării și subactivități
Termen
Responsabil
Buget (lei)
Rezultate
de
Pt. 4 ani (2017realizare
2020)
Precizaţi
data limită
pentru
realizarea

1.

Creșterea calității infrastructurii și a serviciilor oferite în centrele de agrement
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Menţionaţi instituţia
responsabilă

Precizaţi bugetul alocat
fiecărei activităţi
detaliat pe principale
capitole de cheltuieli
(cheltuieli materiale, de
servicii, salarii, etc.)

implementarea O.S.1.4.varianta
presupune ceștrea numărului
de
posturi
necesare
în
organigramele instituțiilor din
subordinea MTS.
Totalul
bugetului
necesar
pentru această variantă este
de 36.297.200 lei pentru
perioada 2017-2020.

Enumeraţi rezultatele
cuantificând cât mai mult

Raport de
monitorizare

Raport de
evaluare

Precizaţi
termenul de
realizare a
raportului

Precizaţi
termenul de
realizare a
raportului

1.1

Evaluarea stării materiale a centrelor de agrement
și planificarea investițiilor necesare ameliorării
infrastructurii existente

2017

MTS,
DJST/DSTMB

1.2

Realizarea unui plan de investiții pe baza evaluării

2017

MTS,
DJST/DSTMB

1.3

Derularea de lucrări de reabilitare / modernizare /
reamenajare în centrele de agrement

2020

MTS,
DJST/DSTMB

1.4

Clasificarea centrelor de agrement ca structuri de
primire turistice în baza standardelor dezvoltate de
(sau în parteneriat cu) Autoritatea Națională pentru
Turism pentru a certifica nivelul de calitate a
serviciilor de cazare și masă oferite
Dezvoltarea capacității de a oferi servicii de învățare
non-formală și agrement în centrele de agrement

2017

MTS,
DJST/DSTMB

2017

MTS

1.5
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300.000
(repezentând
cheltuieli
pentru
vizite
de
inventariere
și
evaluare
și
expertize tehnice)
100.000
(reprezentând
cheltuieli
pentru
expertize tehnice)
34.285.600
(estimat, în medie
428.570 lei pentru
fiecare centru de
agrement
echivalent
cu
bugetul alocat în
2016
pentru
cheltuieli
de
reabilitare a unor
centre. Estimarea
exactă se poate
realiza doar după
realizarea evaluării
și a standardelor)
87.100
(estimat
1000 de lei pe
centru pentru taxe)

147
centre
de
agrement evaluate

31.12.2017

31.12.2020

Un plan de investiții
realizat

31.12.2017

31.12.2020

87
centre
de
agrement în care se
realizează investiții

31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

31.12.2020

87
centre
de
agrement clasificate

31.12.2017

31.12.2020

1.512.000

O
strategie
de
resurse
umane

31.12.2017

31.12.2018
31.12.2020

prin asigurarea și/sau instruirea personalului de
elaborată
și
specialitate (extinderea organigramei DJSTimplementată
urilor/DSTMB, completarea statului lor de funcții,
precum și bugetarea completă de către MTS a
tuturor posturilor care vizează administrarea
centrelor de agrement)
2.
Creșterea accesibilității și vizibilității activităților de tabără din centrele de agrement ale MTS
2.1
Înființarea registrului centrelor de agrement
2017
MTS
12.500
Două
registre 31.12.2017
31.12.2018
administrate de instituții publice (administrate de
electronic
31.12.2017
31.12.2020
MTS sau monitorizate de MTS, dar aflate în
funcționale
31.12.2018
administrarea Unităților Administrativ Teritoriale),
31.12.2020
oferindu-se prin website-ul MTS acces tuturor
tinerilor la informații privind serviciile disponibile
pentru ei
2.2
Implementarea de proiecte ce vizează promovarea
În fiecare MTS/
Finanțare pentru Minim un proiect de 31.12.2017
31.12.2018
activităților de tabără ale MTS/DJST/DSTMB
an
DJST/DSTMB/
DJST/DSTMB,
promovare pe an
31.12.2018
31.12.2020
administratori
31.12.2019
privați din surse
31.12.2020
externe
(ex:
Erasmus+)
7. Variante de soluţionare
Impact
Buget
Varianta 2
Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor pentru tineri din centrele de Varianta poate genera impact Varianta
crește
presiunea
agrement administrate de MTS, prin intervenția directă a MTS sau prin economic în măsura în care atât bugetară în funcție de nevoile de
parteneriate exclusiv cu alte instituții publice astfel:
MTS, cât și instituțiile publice investiții constatate pe baza
preiau
administrarea evaluării
realizate,
pentru
• Pentru implementarea O.S.1.1 – Prin finanțare de la bugetul de stat, care
centrelor
de
agrement,
vor
investiții
în
infrastructură
și
și sub coordonarea MTS, realizarea unei campanii de evaluare a
să
îndeplinească dotări. Impactul asupra bugetului
imobilelor aflate în administrarea MTS având destinația de centre de urmări
angajamentele
asumate
în de stat este însă mai mic decât în
agrement
cazul variantei de implementare
• Pentru implementarea O.S.1.2 – Inițierea în parteneriat cu Unități planul de investiții.
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Administrativ Teritoriale (UAT) și/sau alte instituții publice a unui Varianta prezintă riscul de
proces de reabilitare / modernizare / reamenajare a centrelor de limitare a accesului copiilor și
agrement în baza unui plan de investiții. Acest proces va cuprinde tinerilor la centrele de agrement,
implicit:
dacă MTS și instituțiile care le
o Demararea unui proces de descentralizare a unui număr de preiau
nu
investesc
în
centre de agrement în baza evaluării și solicitărilor de dezvoltarea
lor,
deoarece
preluare în administrare venite de la alte instituții publice
asigurarea dezvoltării serviciilor
o Păstrarea destinației centrelor de agrement, beneficiarii și a accesibilității acestora
principali ai serviciilor lor continuând să fie copiii și tinerii, dat pentru tineri se va face doar în
fiind că ele rămân în domeniul public și în patrimoniul limita bugetelor publice alocate.
destinat activităţii de tineret conform art. 30 alin (1) al Legii
Tinerilor nr. 350/2006
• Pentru implementarea O.S.1.3 – Dezvoltarea și aplicarea unei
categorii de clasificare noi care să fie compatibilă cu specificul
activității din centrele de agrement, inclusiv în cele transferate, sau
aplicarea unei categorii existente conform normativelor Autorității
Naționale pentru Turism
o Costurile aplicării normelor de clasificare vor fi acoperite de
către administratorii de drept ai centrelor de agrement: MTS,
respectiv UAT-uri sau alte instituții publice
• Pentru implementarea O.S.1.4 – Pentru centrele de agrement care
vor rămâne în administrarea MTS: extinderea organigramei DJSTurilor/DSTMB, completarea statului lor de funcții, precum și
bugetarea completă de către MTS a tuturor posturilor care vizează
administrarea centrelor de agrement.
o Centrele de agrement aflate în administrarea UAT-urilor/altor
instituții publice vor avea libertate deplină în organizarea
propriei activități
• Pentru implementarea O.S.2.2. – Identificarea unor surse de
finanțare externe nerambursabile ca alternativă la bugetul MTS și al
UAT
Planificarea activităților – Varianta 2
Activitatea necesară implementării și subactivități
Termen
Responsabil
Buget (lei)
Rezultate
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a politicii publice exclusive de
către MTS/DJST/DSTMB, dar
impactul
asupra
bugetului
general consolidat este același.
Totalul bugetului necesar pentru
această variantă este de
27.186.700 lei pentru perioada
2017-2020.

Raport de

Raport de

de
realizare
Precizaţi
data limită
pentru
realizarea

Menţionaţi instituţia
responsabilă

1.
1.1

Creșterea calității infrastructurii și a serviciilor oferite în centrele de agrement
Evaluarea stării materiale a centrelor de agrement
2017
MTS,
și planificarea investițiilor necesare ameliorării
DJST/DSTMB
infrastructurii existente

1.2

Realizarea unui plan de investiții pe baza evaluării

2017

MTS,
DJST/DSTMB

1.3

Demararea unui proces de descentralizare a unui
număr de centre de agrement în baza evaluării și
solicitărilor de preluare în administrare venite de la
alte instituții publice și emiterea fundamentată a
hotărârilor de guvern
Monitorizarea modului de utilizare și administrare a
centrelor de agrement, de către MTS

2016

MTS,
DJST/DSTMB,
UAT

1.4
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Pt. 4 ani (20172020)

În fiecare MTS
an

monitorizare

evaluare

Precizaţi bugetul alocat
fiecărei activităţi
detaliat pe principale
capitole de cheltuieli
(cheltuieli materiale, de
servicii, salarii, etc.)

Enumeraţi rezultatele
cuantificând cât mai mult

Precizaţi
termenul de
realizare a
raportului

Precizaţi
termenul de
realizare a
raportului

300.000
(repezentând
cheltuieli
pentru
vizite
de
inventariere
și
evaluare
și
expertize tehnice)
100.000
(reprezentând
cheltuieli
pentru
expertize tehnice)
Nu este cazul

147
centre
de
agrement evaluate

31.12.2017

31.12.2020

Un plan de investiții
realizat

31.12.2017

31.12.2020

Transferarea
unor
centre de agremen
în administrarea UAT

31.12.2017

31.12.2020

Nu este cazul

Monitorizarea
tuturor centrelor de
agrement

31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

31.12.2020
31.12.2018

1.5

Derularea de lucrări de reabilitare / modernizare /
reamenajare în centrele de agrement

2020

MTS,
DJST/DSTMB

1.6

Clasificarea centrelor de agrement ca structuri de
primire turistice în baza standardelor dezvoltate de
(sau în parteneriat cu) Autoritatea Națională pentru
Turism pentru a certifica nivelul de calitate a
serviciilor de cazare și masă oferite

2017

MTS,
DJST/DSTMB

1.7

Dezvoltarea capacității de a oferi servicii de învățare 2017
MTS
1.000.000
non-formală și agrement în centrele de agrement
prin asigurarea și/sau instruirea personalului de
specialitate (pentru centrele de agrement care vor
rămâne în administrarea MTS: extinderea
organigramei DJST-urilor/DSTMB, completarea
statului lor de funcții, precum și bugetarea
completă de către MTS a tuturor posturilor care
vizează administrarea centrelor de agrement)
Creșterea accesibilității și vizibilității activităților de tabără din centrele de agrement ale MTS

2.

Str. Vasile Conta nr. 16, sector 2, 020954, Bucureşti, România
Tel.: + 40 (0)21 307 64 17
Fax: + 40 (0)21 307 64 18
www.mts.ro

8

25.714.200
(estimat, în medie
428.570 lei pentru
fiecare centru de
agrement
echivalent
cu
bugetul alocat în
2016
pentru
cheltuieli
de
reabilitare a unor
centre. Estimarea
exactă se poate
realiza doar după
realizarea evaluării
și a standardelor)
60.000
(estimat
1000 de lei pe
centru pentru taxe)

60
centre
de
agrement în care se
realizează investiții
de către MTS după
ce
unele
dintre
centrele
de
agrement sunt date
în administrarea UAT

31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

31.12.2020

60
centre
de
agrement clasificate,
aflate
în
administrarea MTS,
după ce unele dintre
centrele
de
agrement sunt date
în administrarea UAT
O
strategie
de
resurse
umane
elaborată
și
implementată

31.12.2017

31.12.2020

31.12.2017

31.12.2018
31.12.2020

2.1

2.2

Înființarea registrului centrelor de agrement
administrate de instituții publice (administrate de
MTS sau monitorizate de MTS, dar aflate în
administrarea Unităților Administrativ Teritoriale),
oferindu-se prin website-ul MTS acces tuturor
tinerilor la informații privind serviciile disponibile
pentru ei
Implementarea de proiecte ce vizează promovarea
activităților de tabără ale MTS/DJST/DSTMB

2017

MTS

Două
registre
electronic
funcționale

Finanțare pentru Minim un proiect
UAT, DJST/DSTMB, promovare pe an
din surse externe
(ex: Erasmus+)
7. Variante de soluţionare
Impact
Varianta 3
Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor pentru tineri din centrele de Varianta conduce la dezvoltarea
agrement administrate de MTS, prin intervenția directă a MTS sau prin economiei
locale
prin
parteneriate și/sau transferuri către alte instituții publice sau structuri dezvoltarea de activități în
private generatoare de profit sau non-profit astfel:
parteneriat public-privat.
• Pentru implementarea O.S.1.1 – Prin finanțare de la bugetul de stat, Varianta poate conduce la
calității
serviciile
și sub coordonarea MTS, realizarea unei campanii de evaluare a creșterea
imobilelor aflate în administrarea MTS având destinația de centre de turistice și de agrement, prin
dezvoltarea acestora de o
agrement
• Pentru implementarea O.S.1.2 – Inițierea, în parteneriat cu orice tip manieră competitivă de către
de structură publică sau privată, a unui proces de reamenajare a operatori privați.
centrelor de agrement în baza unui plan de investiții. Acest proces va Pe de altă parte, există riscul
limitării accesului la aceste
cuprinde implicit:
dacă
în
urma
o demararea unui proces de transferare a unui număr din servicii
centrele de agrement din subordinea MTS în baza evaluării administrării private a serviciilor
din centrele de agrement
solicitărilor în acest sens
o păstrarea destinației centrelor de agrement, beneficiarii prețurile acestor servicii vor
principali ai serviciilor lor continuând să fie copiii și tinerii, dat crește.
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În fiecare MTS/
an
DJST/DSTMB/CCS

12.500

de

31.12.2017
31.12.2017

31.12.2018
31.12.2020
31.12.2018
31.12.2020

31.12.2017
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2020
Buget
Varianta nu presupune impact
bugetar în cazul centrelor de
agrement pentru care se încheie
contracte de concesiune de
lucrări și/sau servicii și nu
presupune impac la nivelul
bugetului de stat pentru centrele
de
agrement
care
sunt
transferate
altor
autorități
publice.
Totalul bugetului de stat necesar
pentru această variantă, pentru
cele 30 de centre care se
preconizează
rămâne în
administrarea MTS, este de
13.749.600 lei pentru perioada
2017-2020.

fiind că ele rămân în domeniul public și în patrimoniul
destinat activităţii de tineret conform art. 30 alin (1) al Legii
Tinerilor nr. 350/2006
• Pentru implementarea O.S.1.3 – Dezvoltarea și aplicarea unei
categorii de clasificare noi care să fie compatibilă cu specificul
activității din centrele de agrement (inclusiv în cele nou-transferate),
sau aplicarea unei categorii existente conform normativelor
Autorității Naționale pentru Turism
o Costurile aplicării normelor de clasificare vor fi acoperite de
către administratorii de drept ai centrelor de agrement: MTS,
alte structuri publice sau private, iar în cazul particular al
centrelor de agrement pentru care se vor fi încheiat
concesiuni de lucrări și servicii, costurile clasificării vor fi
incluse în contractele de concesiune și suportate de
concesionari
• Pentru implementarea O.S.1.4 – Pentru centrele de agrement încă în
administrarea MTS: extinderea organigramei DJST-urilor/DSTMB,
completarea statului lor de funcții, precum și bugetarea completă de
către MTS a tuturor posturilor care vizează administrarea centrelor
de agrement.
o Centrele de agrement aflate în administrarea altor structuri
publice sau private vor avea libertate deplină în organizarea
propriei activități
• Pentru implementarea O.S.2.2. – Identificarea unor surse de
finanțare externe nerambursabile ca alternativă la bugetul MTS
Planificarea activităților – Varianta 3
Activitatea necesară implementării și subactivități
Termen
Responsabil
Buget (lei)
de
Pt. 4 ani (2017realizare
2020)
Precizaţi
data limită
pentru
realizarea
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Menţionaţi instituţia
responsabilă

Precizaţi bugetul alocat
fiecărei activităţi
detaliat pe principale
capitole de cheltuieli
(cheltuieli materiale, de

Rezultate

Raport de
monitorizare

Raport de
evaluare

Enumeraţi rezultatele
cuantificând cât mai mult

Precizaţi
termenul de
realizare a
raportului

Precizaţi
termenul de
realizare a
raportului

servicii, salarii, etc.)

1.
1.1

Creșterea calității infrastructurii și a serviciilor oferite în centrele de agrement
Evaluarea stării materiale a centrelor de agrement
2017
MTS,
și planificarea investițiilor necesare ameliorării
DJST/DSTMB
infrastructurii existente

1.2

Realizarea unui plan de investiții pe baza evaluării

2017

MTS,
DJST/DSTMB

1.3

Demararea unui proces de transferare a unui număr
din centrele de agrement din subordinea MTS în
baza evaluării solicitărilor în acest sens. Transferul
se va realiza fie către UAT sau alte instituții publice
(pe bază de HG) sau către administratori privați pe
baza unor contracte de concesiune
Monitorizarea modului de utilizare și administrare a
centrelor de agrement, de către MTS

2016

MTS,
DJST/DSTMB,
UAT

Derularea de lucrări de reabilitare / modernizare /
reamenajare în centrele de agrement

1.4

1.5
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300.000
(repezentând
cheltuieli
pentru
vizite
de
inventariere
și
evaluare
și
expertize tehnice)
100.000
(reprezentând
cheltuieli
pentru
expertize tehnice)
Nu este cazul

147
centre
de
agrement evaluate

31.12.2017

31.12.2020

Un plan de investiții
realizat

31.12.2017

31.12.2020

Transferarea
unor
centre de agrement
în administrarea UAT

31.12.2017

31.12.2020

În fiecare MTS
an

Nu este cazul

Monitorizarea
tuturor centrelor de
agrement

31.12.2020
31.12.2018

2020

12.857.100
(estimat, în medie
428.570 lei pentru
fiecare centru de
agrement
echivalent
cu

30
centre
de
agrement în care se
realizează investiții
de către MTS după
ce
unele
dintre
centrele
de

31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

MTS,
DJST/DSTMB

31.12.2020

1.6

Clasificarea centrelor de agrement ca structuri de
primire turistice în baza standardelor dezvoltate de
(sau în parteneriat cu) Autoritatea Națională pentru
Turism pentru a certifica nivelul de calitate a
serviciilor de cazare și masă oferite

1.7

Dezvoltarea capacității de a oferi servicii de învățare 2017
MTS
450.000
non-formală și agrement în centrele de agrement
prin asigurarea și/sau instruirea personalului de
specialitate (pentru centrele de agrement care vor
rămâne în administrarea MTS: extinderea
organigramei DJST-urilor/DSTMB, completarea
statului lor de funcții, precum și bugetarea
completă de către MTS a tuturor posturilor care
vizează administrarea centrelor de agrement)
Creșterea accesibilității și vizibilității activităților de tabără din centrele de agrement ale MTS
Înființarea registrului centrelor de agrement
2017
MTS
12.500
administrate de instituții publice (administrate de
MTS sau monitorizate de MTS, dar aflate în
administrarea Unităților Administrativ Teritoriale),

2.
2.1
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2017

MTS,
DJST/DSTMB

bugetul alocat în
2016
pentru
cheltuieli
de
reabilitare a unor
centre. Estimarea
exactă se poate
realiza doar după
realizarea evaluării
și a standardelor)
30.000
(estimat
1000 de lei pe
centru pentru taxe)

agrement sunt date
în administrarea UAT

30
centre
de
agrement clasificate,
aflate
în
administrarea MTS,
după ce unele dintre
centrele
de
agrement sunt date
în
administrarea
altor entități publice
sau private
O
strategie
de
resurse
umane
elaborată
și
implementată

31.12.2017

31.12.2020

31.12.2017

31.12.2018
31.12.2020

Două
registre
electronic
funcționale

31.12.2017
31.12.2017

31.12.2018
31.12.2020
31.12.2018
31.12.2020

2.2

oferindu-se prin website-ul MTS acces tuturor
tinerilor la informații privind serviciile disponibile
pentru ei
Implementarea de proiecte ce vizează promovarea
activităților de tabără ale MTS/DJST/DSTMB

8.
Procesul
consultare

Finanțare pentru Minim un proiect de 31.12.2017
31.12.2018
UAT, DJST/DSTMB, promovare pe an
31.12.2018
31.12.2020
administratori
31.12.2019
privați din surse
31.12.2020
externe
(ex:
Erasmus+)
de Organizaţii, instituţii consultate
Rezultatul consultării (variante alternative de soluţionare
propuse, puncte de vedere, poziţii exprimate)
Consultarea s-a realizat pe două căi:
Varianta preferată în cadrul consultărilor a fost cea de
• în cadrul consiliului consultativ organizat de Ministerul Tineretului și dezvoltare a infrastructurii în cadrul MTS. Argumentul
principal pentru alegerea acestei variante de politică publică
Sportului în data de 28 septembrie
• în cadrul întâlnirii „RestarTIN” organizată la Poiana Brașov cu este că prin această variantă Centrele de Agrement reprezintă
participarea direcțiilor județene pentru sport și tineret, a caselor de principalul element de infrastructură pe care Ministerul
cultură ale studenților și a organizațiilor neguvernamentale (peste 130 Tineretului și Sportului îl are la dispoziție pentru dezvoltarea și
implementarea politicii naționale de tineret, inclusiv
de participanți).
Cei implicaţi în procesul iniţial de consultare fac parte din următoarele categorii: organizarea de proiecte de tineret (învățare nonformală
• organizaţii neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, de studenţi şi pentru organizații de tineret și pentru tineri) și organizarea de
pentru studenţi, conform reglementării din Legea Tinerilor în vigoare la tabere (ca formă de organizare a activităților complexe de
învățare nonformală și agrement pentru tineri).
momentul organizării dezbaterilor;
• organizaţii neguvernamentale care reprezintă grupurile defavorizate (de Pe de altă parte, a fost subliniată necesitatea ca alături de
exemplu tineri NEETs, tineri din mediul rural, tineri care pot fi discriminați evaluarea centrelor de agrement să se realizeze și planuri de
rentabilizare ale acestor centre, astfel încât MTS să continue
din cauza orientării sexuale, tineri de etnie romă, tineri cu dizabilități);
• instituții și servicii publice cu atribuții în domeniul tineretului: direcțiile investițiile asupra centrelor de agrement care pot fi rentabile
și să decidă, în funcție de context, transferul centrelor care nu
județene pentru sport și tineret și casele de cultură ale studenților
pot fi rentabile.
Ca urmare, varianta preferată a fost varianta de politică
publică 3 - dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor pentru
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În fiecare MTS/
an
DJST/DSTMB/CCS

9.
Varianta
soluţionare
recomandată

de Prezentarea variantei
- beneficii/riscuri;
- impact detaliat;
- grupuri vizate;
- modalităţi şi termene demonitorizare/ evaluare;
- indicatori de performanţă
Varianta preferată în cadrul consultărilor a fost cea de dezvoltare a infrastructurii în cadrul
MTS. Argumentul principal pentru alegerea acestei variante de politică publică este că prin
această variantă Centrele de Agrement reprezintă principalul element de infrastructură pe
care Ministerul Tineretului și Sportului îl are la dispoziție pentru dezvoltarea și
implementarea politicii naționale de tineret, inclusiv organizarea de proiecte de tineret
(învățare nonformală pentru organizații de tineret și pentru tineri) și organizarea de
tabere (ca formă de organizare a activităților complexe de învățare nonformală și
agrement pentru tineri).
Pe de altă parte, a fost subliniată necesitatea ca alături de evaluarea centrelor de
agrement să se realizeze și planuri de rentabilizare ale acestor centre, astfel încât MTS să
continue investițiile asupra centrelor de agrement care pot fi rentabile și să decidă, în
funcție de context, transferul centrelor care nu pot fi rentabile.
Beneficiile variantei:
− Păstrarea Centrelor de Agrement și a Centrelor de Tineret care trebuie să
lucreze împreună în cadrul aceleiași structuri;
− Completarea prin activitatea Centrelor de Agrement a serviciilor oferite
tinerilor de către DJST;
− Păstrarea costurilor atractive;
− Posibilitatea de a organiza, administra mai facil programe naționale de tabere
(trimiterea elevilor și a studenților, dintr-un județ în tabere în alt județ) dacă
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tineri din centrele de agrement administrate de MTS, prin
intervenția directă a MTS sau prin parteneriate și/sau
transferuri către alte instituții publice sau structuri private
generatoare de profit sau non-profit, cu accent pe păstrarea
centrelor de agrement în administrarea MTS dacă se
dovedesc rentabile, în vederea folosirii lor ca instrument al
politicii naționale de tienret.
Termene
Buget estimat
preconizate
de realizare

Este
recomandată
aplicarea
planului
de
acțiuni aferent
variantei 3 dezvoltarea
infrastructurii și
a
serviciilor
pentru tineri din
centrele
de
agrement
administrate de
MTS,
prin
intervenția
directă a MTS
sau
prin
parteneriate
și/sau
transferuri către

Totalul bugetului necesar pentru
această variantă este de
36.297.200 lei pentru perioada
2017-2020.
Astfel,
deși
varianta
de
soluționare este varianta 3 se
propune
păstrarea
în
administrarea MTS a unui număr
de minim 87 de centre de
agrement, care vor beneficia de
investiții, într-un ritm mediu de
20
centre
de
agrement
modernizate/an.
Implementarea
planului
prespune și transferul tuturor
celorlalte centre de agrement
către alte entități.

atât programul de tabere cât și infrastructura pentru tabere sunt păsrate în
aceeași structură –MTS. Existența unei rețele de centre de agrement în
subordinea MTS reprezintă un avantaj de simplificare administrativă pentru
programul de tabere;
− Flexibilitate;
− Posibilitatea de a transfera Centrele de Agrement nefuncționale fără
posibilitate de rentabilizare;
− Posibilitatea de realizare de parteneriate cu agenți privați pentru
rentabilizarea Centrelor de Agrement funcționale, dar nerentabile;
− Posibilitatea de dezvoltare de parteneriate cu GAL-urile, pentru a realiza
investiții în centrele de Agrement.
Riscurile variantei:
− Capacitatea administrativă limitată a DJST de a implementa proiecte de
investiții.
− În lipsa planului de rentabilizare a Centrelor de Agrement nu se poate lua o
decizie cu privire la soluția care poate fi adoptată.
Grupuri vizate:
• tinerii
• tineri cu oportunități reduse și aparținând grupurilor vulnerabile
• studenți
• organizații de și pentru tineret
• organizații studențești
• angajați serviciilor publice cu atribuții în domeniul tineretului: direcțiile județene
pentru sport și tineret
Este recomandată aplicarea planului de acțiuni aferent variantei 3 în ceea ce privește
termenele de monitorizare și evaluare cu adăugarea a 2 activități:
1. realizarea planului de rentabilizare pentru toate centrele de agrement
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alte
instituții
publice
sau
structuri private
generatoare de
profit sau nonprofit

2. realizarea unor criterii de transfer pentru centrele de agrement care să țină cont de
planurile de rentabilizare.
Ambele acțiuni trebuie programate și realizate în anul 2017.
Indicatorii de performanță ai politicilor publice se regăsesc printre indicatorii de
performanță ai Strategiei naționale în domeniul politicii de tineret și includ:
Ținte

Persoane care părăsesc timpuriu sistemul de
educaţie şi formare profesională –ponderea
populaţiei în vârstă de 18-24 ani care au absolvit
cel mult învăţământul secundar inferior şi care
nu mai sunt în sistemul de educaţie sau formare
profesională
Desfăşurarea de/participarea la activităţi
artistice de amatori – ponderea tinerilor (15-30
ani) care declară că au participat cel puţin o
dată în ultimele 12 luni la oricare dintre
următoarele activităţi artistice de amatori:
cântatul la un instrument muzical; cântatul
vocal; actorie; dans; scris poezii; fotografiere;
filmare
Participarea la activităţi culturale – ponderea
tinerilor (15-30 ani) care declară că au participat
în ultimele 12 luni la oricare dintre următoarele
activităţi culturale: vizite la monumente istorice
(palate, castele, biserici, grădini etc.), vizite la
muzee sau galerii de artă, mers la cinema,
concert, teatru, spectacol de dans, balet sau
operă

19.1% - valoare
înregistrata in 2015
<10% pana in 2020 la
nivelul UE
11.3% pana in 2020
Romania

Eurostat, EU LFS

In 2014 (date
publicate in 2015):
46%

DG EAC Flash
Eurobarometer
on Youth

In 2014 (date
publicate in 2015):
16%

DG EAC Flash
Eurobarometer
on Youth

Participarea în cluburi sportive, cluburi de loisir,
cluburi/asociaţii de tineret sau organizaţii
culturale

In 2014 (date
publicate in 2015):
7%

DG EAC Flash
Eurobarometer
on Youth
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Sursa de
verificare

Indicatori de impact

Implicarea tinerilor în activităţi voluntare –
implicarea auto-raportată în activităţi de
voluntariat organizate, în ultimele 12 luni (15-30
ani)
Ponderea tinerilor care au avut o contribuţie
voluntară în propria comunitate – ponderea
tinerilor de 15-30 ani care declară că au luat
parte, în ultimele 12 luni, la orice activitate
voluntară menită a schimba ceva în propria lor
comunitate

In 2014 (date
publicate in 2015):
17%

DG EAC Flash
Eurobarometer
on Youth

In 2014 (date
publicate in 2015):
75%

DG EAC Flash
Eurobarometer
on Youth

Ponderea tinerilor care au fost în străinătate în
scop de voluntariat – ponderea tinerilor de 1530 ani care declară că au fost în străinătate în
scop de voluntariat

In 2014 (date
publicate in 2015):
4%

DG EAC Flash
Eurobarometer
on Youth

Recunoaşterea formală a participării la activităţi
de voluntariat – ponderea tinerilor de 15-30 ani
care declară că au luat parte la acţiuni de
voluntariat şi au primit un certificat, o diplomă
sau alt fel de recunoaştere formală pentru
participarea lor

In 2014 (date
publicate in 2015):
38%

DG EAC Flash
Eurobarometer
on Youth

Participarea
tinerilor
în
organizaţii
neguvernamentale active în domenii precum
schimbarea climatică globală/încălzirea globală,
ajutor pentru dezvoltare sau drepturile omului –
participarea, în ultimele 12 luni, auto-raportată
de tinerii în vârstă de 15-30 ani, în activităţi ale
unei organizaţii neguvernamentale active în
domenii
precum
schimbarea
climatică
globală/încălzirea globală, ajutor pentru
dezvoltare sau drepturile omului
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DG EAC Flash
Eurobarometer
on Youth

Implicarea tinerilor în activităţi sau proiecte, în
ultimul an, în care au participat tineri din alte
continente – participarea, în ultimul an, autoraportată de tinerii în vârstă de 15-30 ani, în
activităţi sau proiecte care au implicat tineri din
alte continente

DG EAC Flash
Eurobarometer
on Youth

Rata şomajului în rândul tinerilor – ponderea
şomerilor în vârstă de 15-24 ani în populaţia
activă (ocupaţi şi şomeri)

Eurostat, EU LFS

Ponderea şomerilor în vârstă de 15-24 ani în
total şomeri din această categorie de vârstă

Eurostat, EU LFS

Tineri care desfăşoară o activitate independentă
– ponderea persoanelor care desfăşoară o
activitate independentă în total populaţie
ocupată în vârstă de 20-24 şi 25-29 ani

Eurostat, EU LFS

Abreveri:
MTS – Ministerul Tineretului și Sportului
UAT – Unitate Administrativ Teritorială
DJST – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret
DSTMB – Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București
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