Document de politică publică privind administrarea serviciilor pentru tineri
de către Ministerul Tineretului și Sportului și alte structuri publice sau private
sub monitorizarea ministerului
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
Intervențiile care țintesc tinerii în general au un impact dovedit pe termen lung în dezvoltarea viitorilor adulți.
Beneficiile dovedite ale activităților de tineret (Institute for Social Work and Social Education, 2007, studiu comandat de Consiliul Europei cu privire la
activități din Austria, Estonia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, România și Spania):
• Dezvoltare personală a tinerilor, creșterea nivelului de încredere și de stimă de sine a tinerilor;
• Integrarea tinerilor în rețele sociale, crearea de capital social;
• Tinerii participanți în proiecte și activități de tineret petrec mai puțin timp neangajați (șomeri) după părăsirea sistemului de educație și au
comparativ cu ceilalți tineri salarii mai mari;
• Participarea tinerilor în proiecte și activități de tineret reduce probabilitatea ca aceștia să depindă la un moment dat de măsuri de asistență socială;
• Perioade mai lungi petrecute în educație, în sensul înscrierii în forme de educație la niveluri superioare pentru tinerii care participă la activități de
tineret față de cei care nu participă;
• Scăderea incidenței abandonului școlar sau absenteismului sistematic;
• Diminuarea semnificativă a situațiilor de comportament antisocial și/sau deviant la tineri;
• Diminuarea cazurilor de delincvență juvenilă;
• Un stil de viață mai sănătos al tinerilor;
• Sprijin oferit tinerilor cu probleme de sănătate mintală, depresie sau dependențe, intervenții care reduc presiunea asupra sistemului medical și
sistemului de urgență.
Evaluări recente ale efectelor pe care activitățile de tineret le au asupra tinerilor și asupra societății arată că toate cheltuielile publice în domeniul
tineretului pot fi considerate investiții în activități de tineret și au impact macro-economic pozitiv pe termen mediu și lung. În termen de 10 ani o unitate
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monetară investită în activități de tineret generează o economie la bugetul de stat și la bugetele locale de 2,2 unități monetare (Aked et. al., 2011).
Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) furnizează servicii pentru tineri astfel:
1. Servicii de informare și consiliere pentru tineri prin Centre de Tineret:
• structuri fără personalitate juridică în cadrul Direcțiilor Județene pentru Sport și Tineret/Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului
București (DJST/DSTMB) care funcționează conform prevederilor Legii nr. 333/2006 privind înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere
pentru tineri, finanțate ca proiecte prin programul P1 – Programul de centre de tineret;
2. Servicii de organizare și implementare de activități cultural-artistice, distractive, educative, turistice interne şi internaţionale, sportive, de agrement,
precum şi alte servicii cu precădere pentru studenţi, prin Casele de Cultură ale Studenților (CCS):
• structuri cu personalitate juridică în subordinea MTS organizate în baza Hotărârii Guvernului nr. 801/2004 privind organizarea şi funcţionarea
caselor de cultură ale studenţilor şi a Complexului Cultural Sportiv Studenţesc „Tei”;
3. Servicii de agrement și de învățare non-formală pentru tineri și studenți, prin Centre de Agrement:
• structuri fără personalitate juridică având caracteristici de structuri de primire turistice care organizează activități de tabără și alte activități de
tineret, de agrement și/sau educative. Centrele de agrement se află în administrarea MTS prin subordonatele sale, DJST/DSTMB.
1. În 2016 în cadrul DJST-urilor funcționează 35 de centre de tineret, dar numai 34 au buget alocat. Centrul de tineret fără buget (Chevereș - județul Timiș)
funcționează în cadrul unui centru de agrement și în ciuda existenței sale scriptice (pe hârtie), acesta nu a avut activitate în 2015. Conform rapoartelor
proprii de activitate centrele de tineret au avut în 2015 un număr de peste 27.000 de tineri beneficiari pentru 3 tipuri de servicii principale: informare,
consiliere și învățare nonformală.
În câteva cazuri, serviciile din cadrul centrelor de tineret sunt operate de organizații neguvernamentale, inclusiv de Fundații Județene pentru Tineret, pe
baza unor contracte de parteneriat sau de concesiune de servicii.
Centrele de tineret implementează ca activități de tineret „centre based” sau de „outreach” mai multe proiecte, dar modul de funcționare,
accesibilitatea, dotările, numărul de angajați și serviciile pe care centrele de tineret le au și le oferă nu sunt însă, standardizate și uniforme.
Centrele de tineret funcționează în sediile DJST, în sedii puse la dispoziție de unitățile administrative teritoriale unde funcționează, inclusiv în cadrul unor
unități de învățământ sau palate ale copiilor, în universități sau în sediile altor instituții deconcentrate (IȘJ). Rețeaua de centre de tineret este foarte
restrânsă prin raportare la numărul total de tineri din România.
Centrele de tineret nu generează venituri proprii.
În plus față de Centrele de Tineret din cadrul DJST, în România funcționează mai multe Centre de Tineret cu activități diverse administrate de organizații
neguvernamentale. În lipsa unor standarde și a unui proces de acreditare nu este posibilă monitorizarea serviciilor oferite de aceste centre tinerilor de
către MTS și asigurarea calității acestor servicii.
2. Ca și în cazul Centrelor de Tineret, activitatea Caselor de cultură ale studenților este foarte diversă, neexistând standarde cu privire la accesibilitatea,
dotările, numărul de angajați și serviciile pe care CCS le oferă, în funcție de mărimea centrului universitar în care se află. Serviciile oferite de o manieră
sistematică studenților de toate CCS sunt cele de organizare a activităților turistice și de agrement prin organizarea taberelor studențești conform
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metodologiilor furnizate de MTS.
Cele 15 Case de Cultură ale Studenţilor, incluzând şi Complexul Cultural-Sportiv Studenţesc „Tei” funcţionează în spaţii proprii (8 dintre CCS-uri) sau în
spații aparţinând altor instituţii (primării, universități, alte spații – 7 dintre CCS-uri).
CCS generează venituri proprii, dar evaluarea realizată în 2016 arată că un număr de 2 CCS-uri, își pot acoperi între 40-58% din cheltuieli din venituri
proprii, 5 CCS-uri între 18-31%, 5 CCS-uri între 2-7%, iar 1 CCS este 100% dependent de subvenția de la bugetul de stat (CCS Caraș Severin) pentru
acoperirea cheltuielilor de fucționare, de personal și pentru organizarea activităților de tineret specifice (activități cultural-artistice, distractive, educative,
turistice interne şi internaţionale, sportive, de agrement, precum şi alte servicii cu precădere pentru studenţi).
3. MTS oferă copiilor și tinerilor servicii de agrement și de învățare non-formală prin programe de tabără ce sunt organizate în bazele proprii sau în unități
turistice acreditate.
În particular, MTS organizează pentru elevi și studenți tabere cu caracter social, tabere naționale și tematice, tabere pentru etnici români din afara
granițelor, respectiv tabere pentru preșcolari, elevi și studenți cu handicap. Acestea sunt subvenționate până la 100% de către MTS. Totodată MTS oferă
acces în propriile centre de agrement și tabere de odihnă contra cost, dar la un tarif reglementat pentru a favoriza accesul unui număr cât mai mare de copii
și tineri.
Din gradul de finanțare per categorie de activitate de tabără, din oferta generală a MTS, reiese că se pune mai mare accent pe furnizarea de servicii turistice
și de agrement și mai puțin pe servicii de tineret (ex.: activități de învățare non-formală, animație socio-educativă, promovarea participării tinerilor și a
voluntariatului). Această stare de fapt este una problematică atâta timp cât valoarea adăugată a centrelor de agrement a MTS, dincolo de accesibilitate
financiară, ar trebui să constea în furnizarea de servicii de tineret. Pentru a-și ameliora capacitatea de a furniza astfel de servicii, este nevoie ca MTS să
prioritizeze implementarea următoarelor măsuri:
• asigurarea personalului competent pentru realizarea activităților de învățare non-formală și animație socio-educativă;
• îmbunătățirea calității infrastructurii şi dotarea corespunzătoare a centrelor de agrement.
Bazele proprii sunt centrele de agrement, 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, aflându-se fie în domeniul public al statului, fie în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin
DJST/DSTMB. De asemenea, de la momentul preluării administrării de la Ministerul Educației, o serie de Centre de Agrement au fost transferate în domeniul
public al unităților administrativ teritoriale (UAT), în perioada 2011-2012, MTS-ului revenindu-i obligația de a monitoriza modul de utilizare a acestor centre
de agrement și respectarea destinației lor. 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, iar gradul în care centrele de agrement funcționale pot acoperi cheltuielile lor de funcționare
prin venituri proprii este în medie 60%. În acest context, o politică privind administrarea infrastructurii pentru servicii de tineret și agrement este de
asemenea necesară într-un pachet integrat cu prezenta politică publică.
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3. Denumirea
politicii
4. Scop

Administrarea serviciilor pentru tineri de către Ministerul Tineretului și Sportului și alte structuri publice sau private sub monitorizarea ministerului

5. Obiective
generale/
obiective
specifice

O.G.1. Extinderea rețelei de centre de tineret în toate județele și creșterea calității serviciilor, prin crearea unui centru național de resurse pentru
tineret, a cel puțin un centru județean de resurse pentru tineret și a unui centru de tineret local în reședințele de județ
O.S.1.1. Crearea unor standarde privind:
• Pachetul minim de servicii pe care centrele de tineret trebuie să le ofere tinerilor (independent de proiectele pe care le implementează) la nivel
național, județean și local;
• Infrastructura și dotările necesare pentru oferirea pachetului minim de servicii;
• Personalul necesar pentru prestarea serviciilor minime;
O.S.1.2. Managementul furnizării pachetului minim de servicii, prin:
• Asigurarea bugetului;
• Asigurarea spațiului adecvat (în sediile DJST sau prin parteneriate cu alte instituții care dețin sau administrează imobile conforme cu standardele
definite);
• Furnizarea serviciilor.
O.G.2. Extinderea rețelei de Case de Cultură ale Studenților în principalele centre universitare și creșterea calității serviciilor oferite de acestea,
asigurând accesul la servicii tuturor studenților din centrele universitare respective
O.S.2.1. Crearea unor standarde privind:
• Pachetul minim de activități pe care Casele de Cultură ale Studenților să le desfășoare și calibrarea sa în raport cu mărimea centrului universitar;
• Infrastructura și dotările necesare pentru realizarea pachetului minim de activități;
• Personalul necesar pentru realizarea pachetului minim de activități;
O.S.2.2. Managementul realizării pachetului minim de activități, prin:
• Asigurarea/Alocarea bugetului;
• Asigurarea spațiului adecvat;
• Realizarea activităților.
O.G.3. Diversificarea și creșterea calității serviciilor oferite de centrele de agrement
O.S.3.1. Dezvoltarea de servicii de învățare non-formală și animație socio-educativă în centrele de agrement, prin:
• Amenajarea infrastructurii necesare și achiziționarea dotărilor în centrele de agrement;
• Realizarea unei analize cu privire la personalul necesar pentru asigurarea activităților de învățare non-formală și animație socio-educativă în
centrele de agrement;
O.S.3.2. Asigurarea implementării serviciilor de învățare non-formală și animație socio-educativă în centrele de agrement, prin:
• Asigurarea bugetului;

Creșterea calității serviciilor pentru tineri și a numărului de beneficiari ai acestor servicii
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Contractarea personalului necesar pentru asigurarea activităților de învățare non-formală și animație socio-educativă, fie prin angajarea
permanentă a unor formatori și animatori de către DJST/DSTMB, fie prin contractarea temporară a unor colaboratori, fie prin parteneriat cu
organizații neguvernamentale.
O.G.4 Creșterea accesibilității și vizibilității serviciilor pentru tineri
O.S.4.1. Înființarea registrului centrelor de tineret și acreditarea acestora, oferindu-se prin website-ul MTS acces tuturor tinerilor la informații privind
serviciile disponibile pentru ei;
O.S.4.2. Înființarea registrului centrelor de agrement administrate de instituții publice (administrate și/sau monitorizate de MTS), oferindu-se prin websiteul MTS acces tuturor tinerilor la informații privind serviciile disponibile pentru ei;
O.S.4.3. Implementarea proiectelor de promovare a serviciilor pentru tineri: MTS/DJST/DSTMB/CCS sau finanțate prin concursurile de proiecte.
•

6. Beneficiari

Beneficiari direcți: tineri și studenți care vor beneficia de servicii mai accesibile și de mai bună calitate.
Beneficiari indirecți: DJST/DSTMB, CCS, ONG(T)-uri.
7. Variante de soluţionare
Impact
7.1. Varianta 1 Dezvoltarea serviciilor pentru tineri exclusiv de către MTS și de către Impact economic:
instituțiile subordonate astfel:
Varianta nu contribuie la dezvoltarea
• Pentru implementarea O.S.1.2 – Dezvoltarea și finanțarea centrelor de economiei locale.
tineret pe baza standardelor (dezvoltate prin implementarea O.S.1.1) Impact social:
Asigurarea dezvoltării serviciilor și a
prin:
o Furnizarea serviciilor de către MTS și DJST/DSTMB prin accesibilității acestora pentru tineri
personal propriu, prin dezvoltarea capacității acestui personal. doar în limita bugetelor publice
o Asigurarea sediilor centrelor de tineret în sediile DJST/DSTMB alocate.
Posibilitatea de asigurare a accesului
sau prin închirierea unor locaţii.
• Pentru implementarea O.S.2.2 – Dezvoltarea activităților inițiate de tinerilor la servicii care le sunt
Casele de Cultură ale studenților, pe baza standardelor (dezvoltate prin dedicate va fi limitată de alocările
bugetare pentru Ministerul Tineretului
implementarea O.S.2.1) prin:
o Dezvoltarea capacității CCS de a realiza activități pentru și Sportului.
Impact ecologic: nu este cazul
studenți.
o Asigurarea sediilor CCS în spații proprii, în administrare sau
închiriate.
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Buget
Creșterea presiunii bugetare, în
funcție de evaluarea nevoilor pe
baza standardelor, va genera
creșterea numărului de posturi
necesare
în
organigramele
instituțiilor și nevoia de a face
investiții de capital pentru renovarea
sau amenajarea unor spații având
destinația de centre de tineret, case
de cultură ale studenților, centre de
agrement.
Totalul bugetului necesar pentru
această
variantă
este
de
125.633.622 lei pentru perioada
2017-2020.

Pentru implementarea O.S.3.1 – Realizarea de investiții prin achiziție
publică de lucrări, servicii și produse realizată de DJST din bugetele
publice.
• Pentru implementarea O.S.3.2:
o Angajarea permanentă a unor formatori și animatori de către
DJST/DSTMB, aceștia urmând să activeze atât în cadrul
Centrelor de Tineret, cât și în cadrul centrelor de agrement.
o Organizarea taberelor subvenționate de MTS prin folosirea
exclusivă a infrastructurii disponibile în centrele de agrement
aflate în domeniul public (al statului și UAT), în limita spațiilor
adecvate existente.
• Pentru implementrea O.S.4.3 – Realizarea exclusiv de proiecte proprii
ale MTS, DJST/DSTMB, CCS pentru promovarea activităților din centre.
Planificarea activităților – Varianta 1
Activitatea necesară implementării și subactivități
Termen
Responsabil Buget (lei)
de
Pt. 4 ani (2017-2020)
realizare
•

Precizaţi
data limită
pentru
realizarea

1.

Menţionaţi
instituţia
responsabilă

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

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

Extinderea rețelei de centre de tineret în toate județele și creșterea calității serviciilor, prin crearea unui centru național de resurse pentru tineret, a cel puțin un
centru județean de resurse pentru tineret și a unui centru de tineret local în reședințele de județ
Crearea unor standarde privind:
2017
MTS
25.000
Standarde și pachete 31.12.2017
31.12.2020
- Pachetul minim de servicii pe care centrele de tineret
minime de resurse
trebuie să le ofere tinerilor (independent de
elaborate
proiectele pe care le implementează) la nivel
național, județean și local;
- Infrastructura și dotările necesare pentru oferirea
pachetului minim de servici;
- Personalul necesar pentru prestarea serviciilor
minime.
Amenajarea a 3 clădiri aflate în administrarea MTS (una 2019
MTS
180.000
3 clădiri amenajate
31.12.2017
31.12.2018

1.1

1.2
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în București și 2 centre de agrement în 2 regiuni ale țării)
ca centre naționale de resurse pentru tineret și
asigurarea funcţionării lor
Amenajarea sediilor DJST sau ale centrelor de tineret
existente pentru desfășurarea activităților minime din
centrele de tineret și asigurarea funcționării lor
Identificarea spațiilor și încheierea contractelor de
închiriere în cazurile în care sediile DJST/DSTMB sau ale
actualelor centre de agrement nu sunt adecvate pentru
desfășurarea activității centrelor de tineret
Analiza resurselor umane, modificarea statelor de funcții
și angajarea personalului necesar pentru centrele de
tineret

1.3

1.4

1.5

(60.000 lei*3 centre)

2019

DJST

2017

DJST/DSTMB

2017

MTS

1.6

Formarea personalului centrelor de tineret

2019

MTS

1.7

Planificarea unor proiecte ale centrelor de tineret și
aprobarea lor
Implementarea proiectelor din centrele de tineret

În fiecare
an

MTS
&
DJST/DSTMB

1.8
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1.800.000
(60.000
lei*30
centre)
2.880.000
(chirie
5.000 lei lună, pentru
12 centre de tineret,
pentru 4 ani)
20.000 (se adaugă la
suma pentru analiza
RU din CCS și centre
de agrement)
750.000

29.750.000
(Valoarea bugetelor
necesare activităților
de tineret pentru
fiecare centru este
estimată la nivelul
valorilor actuale ale
bugetelor
pentru
activități studențeşti
ale CCS, respectiv o
medie de 170.000

31.12.2018
31.12.2019

31.12.2020

centre 31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
12 centre de tineret cu 31.12.2017
sedii asigurate în baza
unor contracte de
locațiune
O strategie de resurse 31.12.2017
umane elaborată și
implementată

31.12.2018
31.12.2020

Formarea a minim 3
persoane
pentru
fiecare centru de
tineret
În
medie
4
proiecte/centru
de
tineret/an

31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

31.12.2020

31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

31.12.2018
31.12.2020

30
de
amenajate

31.12.2018
31.12.2020

31.12.2018
31.12.2020

2.

Extinderea rețelei de Case de Cultură ale Studenților în principalele
servicii al tuturor studenților din centrele universitare respective
Crearea unor standarde privind:
2017
- Pachetul minim de activități pe care Casele de Cultură
ale Studenților să le desfășoare și calibrarea sa în
raport cu mărimea centrului universitar;
- Infrastructura și dotările necesare pentru realizarea
pachetului minim de activități;
- Personalul necesar pentru realizarea pachetului
minim de activități.
Amenajarea sediilor CCS pentru desfășurarea activităților 2018
minime standardizate și asigurarea funcționării lor
(inclusiv personal)
Înființarea de CCS în alte 5 centre de universitare
2020

2.1

2.2

2.3

2.4

lei/an/centru)
centre universitare și creșterea calității serviciilor oferite de acestea, asigurând accesul la
MTS

25.000

Standarde și pachete 31.12.2017
minime de resurse
elaborate

31.12.2020

CCS

13.933.320

10 sedii amenajate

31.12.2017

31.12.2018
31.12.2020

MTS & CCS

Bugetul
este
identificat
pentru
celelalte activități
11.699.991

5 CCS nou înființate (2 31.12.2019
în 2019, 3 în 2020)
31.12.2020

31.12.2020

5 sedii închiriate

31.12.2017

31.12.2018
31.12.2020

O strategie de resurse 31.12.2017
umane elaborată și
implementată

31.12.2018
31.12.2020

Formarea a minim 3
persoane
pentru
fiecare centru de
tineret
În
medie
4
proiecte/CCS /an (15

31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

31.12.2020

31.12.2017
31.12.2018

31.12.2018
31.12.2020

Identificarea spațiilor și încheierea contractelor de
închiriere în cazurile în care sediile actuale ale CCS nu
sunt
adecvate
pentru
desfășurarea
activității
standardizate.
Analiza resurselor umane, modificarea statelor de funcții
și angajarea personalului necesar

2018
2020
–
pentru
CCS noi
2017

CCS

2.6

Formarea personalului CCS

2019

MTS

20.000 – analiza RU
(se adaugă la suma
pentru analiza RU
din
centrele
de
tineret)
25.633.311 – costuri
de resurse umane
750.000

2.7
2.8

Planificarea și aprobarea proiectelor CCS
Implementarea proiectelor CCS

în fiecare
an

MTS & CCS

11.390.000

2.5
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MTS

centre în 2017-2018, 31.12.2019
17 centre în 2019, 20 31.12.2020
de centre în 2020)
3.
3.1

Diversificarea și creșterea calității serviciilor oferite de centrele de agrement
Amenajarea infrastructurii necesare și achiziționarea 2018
MTS
&
dotărilor în centrele de agrement
DJST/DSTMB

3.2

Realizarea unei analize cu privire la personalul necesar
pentru asigurarea activităților de învățare non-formală și
animație socio-educativă în centrele de agrement

3.3

Angajarea și formarea personalului necesar pentru 2017
asigurarea activităților de învățare non-formală și
animație socio-educativă în tabere
Organizarea taberelor subvenționate de MTS prin în fiecare
folosirea exclusivă a infrastructurii disponibile în centrele an
de agrement aflate în domeniul public (al statului și UAT),
în limita spațiilor adecvate existente
Creșterea accesibilității și vizibilității serviciilor pentru tineri
Înființarea registrului centrelor de tineret și acreditarea 2017
acestora, oferindu-se prin website-ul MTS acces tuturor
tinerilor la informații privind serviciile disponibile pentru
ei
Înființarea registrului centrelor de agrement administrate
de instituții publice (administrate și/sau monitorizate de
MTS), oferindu-se prin website-ul MTS acces tuturor
tinerilor la informații privind serviciile disponibile pentru
ei
Implementarea proiectelor de promovare a serviciilor În fiecare

3.4

4.
4.1

4.2

4.3

2017
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MTS

MTS

12.800.000

20.000 (se adaugă la
suma pentru analiza
RU din CCS și centre
de agrement)
1.512.000

MTS/DJST/D
STMB/CCS

12.000.000

MTS

25.000

MTS/

400.000

64 de centre de 31.12.2018
agrement amenajate
și dotate
O strategie de resurse 31.12.2017
umane elaborată și
implementată

31.12.2020

O strategie de resurse 31.12.2017
umane elaborată și
implementată
Minim 5000 de tineri 30.09.2017
beneficiari
30.09.2018
30.09.2019
30.09.2020

31.12.2018
31.12.2020

Un registru electronic 31.12.2017
funcțional

31.12.2018
31.12.2020

Un registru electronic 31.12.2017
funcțional

31.12.2018
31.12.2020

Minim un proiect de

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2018
31.12.2020

31.12.2018
31.12.2020

pentru tineri: MTS/DJST/DSTMB/CCS

7.2. Varianta 2

an

Dezvoltarea serviciilor pentru tineri în parteneriate, astfel:
• Pentru implementarea O.S.1.2 – Dezvoltarea și finanțarea centrelor de
tineret pe baza standardelor (dezvoltate prin implementarea O.S.1.1)
prin:
o Parteneriat între DJST/DSTMB și organizații neguvernamentale
(inclusiv Fundații Județene pentru Tineret) pentru
administrarea și furnizarea serviciilor din centrele de tineret;
o Asigurarea sediilor centrelor de tineret în sediile DJST/DSTMB
sau prin parteneriate cu alte entități: UAT, instituții de
învățământ, palate ale copiilor, case de cultură/cămine
culturale, IȘJ, sindicate, organizații neguvernamentale (inclusiv
Fundații Județene pentru Tineret).
• Pentru implementarea O.S.2.2 – Dezvoltarea activităților inițiate de
Casele de Cultură ale studenților, pe baza standardelor (dezvoltate prin
implementarea O.S.2.1) prin:
o Parteneriat între CCS, universități și organizații studențești
pentru realizarea tuturor activităților, în principal:
§ Activități cultural-artistice;
§ Activități de agrement și turistice (tabere studențești);
o Asigurarea sediilor CCS prin parteneriate cu Universitățile;
o Realizarea activităților CCS în parteneriat cu Universități și
organizații studențești prin păstrarea bugetelor actuale alocate
de MTS și suplimentarea lor prin contribuții ale partenerilor.
• Pentru implementarea O.S.3.1. – Realizarea de investiții prin:
o Concesiune de lucrări pentru realizarea infrastructurii
necesare, cu dreptul de exploatare al serviciilor turistice din
centrele de agrement, cu păstrarea destinației lor pentru
activități de tabără și de tineret.
• Pentru implementarea O.S.3.2:
o Realizarea unor parteneriate stabile cu ONG pentru asigurarea
activităților de învățare non-formală și animație socioStr. Vasile Conta nr. 16, sector 2, 020954, Bucureşti, România
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DJST/DSTMB
/CCS

promovare pe an

Impact economic:
Dezvoltarea economiei locale prin
dezvoltarea
de
activități
în
parteneriat public-privat.
Impact social:
Dezvoltarea ONG-urilor locale prin
parteneriate
cu
instituțiile
subordonate MTS și creșterea
accesului tinerilor la servicii care le
sunt dedicate prin
creșterea
capacității instituțiilor subordonate
MTS prin parteneriate.
Impact ecologic: nu este cazul

31.12.2018
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2020
Varianta crește presiunea bugetară în
funcție de evaluarea nevoilor pe baza
standardelor, pentru investiții în
infrastructură și dotări și finanțarea
resurselor umane și operării de
servicii. Impactul bugetar este însă
mai mic decât în cazul variantei de
implementare a politicii publice
exclusiv de către MTS/DJST/DSTMB și
CCS.
Totalul bugetului necesar pentru
această variantă este de 60.445.000
lei pentru perioada 2017-2020.

educativă în taberele organizate de MTS.
Organizarea taberelor subvenționate de MTS: atât în centrele
de agrement aflate în domeniul public (al statului și UAT), în
limita spațiilor adecvate existente, cât și în unități turistice
acreditate.
Pentru implementrea O.S.4.3 – Realizarea de proiecte de către MTS,
DJST/DSTMB, CCS în parteneriat cu ONG, Universități și alți actori interesați
de dezvoltarea activității de tineret în general, prin asigurarea cofinanțării
și co-managementului de către toți partenerii.
Planificarea activităților – Varianta 2
Activitatea necesară implementării și subactivități
Termen
Responsabil Buget (lei)
de
Pt. 4 ani (2017-2020)
realizare
o

Precizaţi
data limită
pentru
realizarea

A.1
1.1

1.2

Menţionaţi
instituţia
responsabilă

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

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

Extinderea rețelei de centre de tineret în toate județele și creșterea calității serviciilor, prin crearea unui centru național de resurse
centru județean de resurse pentru tineret și a unui centru de tineret local în reședințele de județ
Crearea unor standarde privind:
2017
MTS
25.000
Standarde
și
- Pachetul minim de servicii pe care centrele de tineret
pachete minime
trebuie să le ofere tinerilor (independent de
de
resurse
proiectele pe care le implementează) la nivel
elaborate
național, județean și local
- Infrastructura și dotările necesare pentru oferirea
pachetului minim de servici
- Personalul necesar pentru prestarea serviciilor
minime
Amenajarea a 3 clădiri aflate în administrarea MTS (una 2019
MTS
180.000
3
clădiri
în București și 2 centre de agrement în 2 regiuni ale țării)
(60.000 lei*3 centre)
amenajate
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pentru tineret, a cel puțin un
31.12.2017

31.12.2020

31.12.2017
31.12.2018

31.12.2018
31.12.2020

1.3

1.4
1.5

A.2
2.1

2.2
2.3

ca centre naționale de resurse pentru tineret și
asigurarea funcționării lor
Încheierea acordurilor de parteneriat pentru asigurarea 2017
sediilor centrelor județene și administrarea centrelor de
tineret naționale și județene cu ONG

Planificarea unor proiecte ale centrelor de tineret și
aprobarea lor
Implementarea proiectelor din centrele de tineret

în fiecare
an

31.12.2019
DJST/DSTMB

42 de centre de
tineret
având
sedii asigurate
prin
parteneriate
În medie 4
proiecte/centru
de tineret/an

14.875.000
(Valoarea
bugetelor
necesare
activităților de tineret
pentru fiecare centru este
estimată la nivelul valorilor
actuale
ale
bugetelor
pentru
activități
studențețti
ale
CCS,
respectiv o medie de
170.000 lei/an/centru. Din
acest
buget
jumătate
urmează a fi implementat
în parteneriat)
Extinderea rețelei de Case de Cultură ale Studenților în principalele centre universitare și creșterea calității serviciilor oferite de
servicii al tuturor studenților din centrele universitare respective
Crearea unor standarde privind:
2017
MTS
25.000
Standarde
și
- Pachetul minim de activități pe care Casele de Cultură
pachete minime
ale Studenților să le desfășoare și calibrarea sa în
de
resurse
raport cu mărimea centrului universitar;
elaborate
- Infrastructura și dotările necesare pentru realizarea
pachetului minim de activități;
- Personalul necesar pentru realizarea pachetului
minim de activități.
Încheierea acordurilor de parteneriat MTS-Universități, 2017
MTS
13.000.000 (include doar Asigurarea
asigurarea sediilor și administrarea CCS
cheltuielile de funcționare, sediului pentru
deoarece costul chiriei 20 de CCS până
Amenajarea sau mutarea sediilor CCS pentru
urmează a fi asigurat de în 2020
desfășurarea activităților minime standardizate în
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MTS
&
DJST/DSTMB

nu e cazul

31.12.2017

31.12.2018
31.12.2020

31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

31.12.2018
31.12.2020

acestea, asigurând accesul la
31.12.2017

31.12.2020

31.12.2017

31.12.2018
31.12.2020

parteneriat cu Universitățile.

2.4

2.5
2.6

Înființarea de CCS în alte 5 centre de universitare și 2020
administrarea lor în parteneriat cu Universitățile și
organizațiile studențești
Planificarea și aprobarea proiectelor CCS
în fiecare
an
Implementarea proiectelor CCS

MTS & CCS

MTS & CCS

parteneri)
25.633.311 – costuri de
resurse umane
Bugetul este identificat
pentru celelalte activități
5.695.000 (se estimează că
pentru
proiecte
în
parteneriat MTS va utiliza
jumătate
din
bugetul
planificat pentru proiecte
proprii

A.3
3.1

Diversificarea și creșterea calității serviciilor oferite de centrele de agrement
Concesiune de lucrări pentru realizarea infrastructurii 2018
MTS
&
necesare pentru amenajarea și achiziționarea dotărilor în
DJST/DSTMB
centrele de agrement

3.2

Realizarea unor parteneriate stabile cu ONG pentru
asigurarea activităților de învățare non-formală și
animație socio-educativă în taberele organizate de MTS

2017

DJST/DSTMB

420.000

3.3

Organizarea taberelor subvenționate de MTS: atât în
centrele de agrement aflate în domeniul public (al
statului și UAT), în limita spațiilor adecvate existente, cât

în fiecare
an

MTS/DJST/D
STMB/CCS

20.000.000
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6.000.000

5
CCS
nou
înființate (2 în
2019, 3 în 2020)
În medie 4
proiecte/CCS
/an (15 centre
în 2017-2018,
17 centre în
2019, 20 de
cenre în 2020)

31.12.2019
31.12.2020

31.12.2020

31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

31.12.2018
31.12.2020

64 de centre de
agrement
amenajate
și
dotate pe baza
unor concesiuni
de lucrări
Asigurarea
formatorilor
și/sau
animatorilor
pentru
toate
taberele
Minim 7000 de
tineri beneficiari

31.12.2018

31.12.2020

30.09.2017
30.09.2018
30.09.2019
30.09.2020

31.12.2018
31.12.2020

30.09.2017
30.09.2018
30.09.2019

31.12.2018
31.12.2020

și în unități turistice acreditate
Creșterea accesibilității și vizibilității serviciilor pentru tineri
Înființarea registrului centrelor de tineret și acreditarea 2017
MTS
tuturor centrelor de tineret, oferindu-se prin website-ul
MTS acces tuturor tinerilor la informații privind serviciile
disponibile pentru ei
4.2 Înființarea registrului centrelor de agrement administrate
de instituții publice (administrate și/sau monitorizate de
MTS), oferindu-se prin website-ul MTS acces tuturor
tinerilor la informații privind serviciile disponibile pentru
ei
4.3 Realizarea de proiecte de către MTS, DJST/DSTMB, CCS în În fiecare MTS/
parteneriat cu ONG, Universități și alți actori interesați de an
DJST/DSTMB
dezvoltarea activității de tineret în general, prin
/CCS
asigurarea cofinanțării și co-managementului de către
toți partenerii
7.3. Varianta 3 Dezvoltarea serviciilor pentru tineri prin finanțarea de proiecte și acțiuni,
astfel:
• Pentru implementarea O.S.1.2 – Dezvoltarea și finanțarea centrelor de
tineret pe baza standardelor (dezvoltate prin implementarea O.S.1.1)
prin:
o finanțarea ONG pentru dezvoltarea centrelor de tineret prin
concursuri de proiecte organizate de MTS/DJST/DSTMB;
o MTS/DJST/DSTMB vor monitoriza și acredita. Doar centrele
acreditate pot participa la concursurile de proiecte;
• Pentru implementarea O.S.2.2 – Dezvoltarea activităților inițiate de
Casele de Cultură ale studenților, pe baza standardelor (dezvoltate prin
implementarea O.S.2.1) prin:
o Finanțarea de către CCS, a proiectelor cultural-artistice
promovate de organizațiile studențești: festivalurile
studențești.
o Finanțarea activităților de tabără de către MTS și administrarea
lor în parteneriat de către CCS, Universități și organizații
studențești.
A.4
4.1
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30.09.2020
25.000

Un
registru
electronic
funcțional;
Un
registru
electronic
funcțional

31.12.2017
31.12.2017

31.12.2018
31.12.2020
31.12.2018
31.12.2020

200.000 (bugetul este Minim
un 31.12.2017
31.12.2018
estimat ca fiind jumătate proiect
de 31.12.2018
31.12.2020
pentru
proiectele
în promovare pe 31.12.2019
parteneriat față de cele an
31.12.2020
proprii)
Impact economic:
Varianta crește presiunea bugetară în
Dezvoltarea economiei locale prin funcție de evaluarea nevoilor pe baza
dezvoltarea
de
activități
în standardelor, pentru investiții în
parteneriat public-privat, cu condiția infrastructură,
dotări,
pentru
ca beneficiarii de finanțare MTS să își finanțarea resurselor umane și pentru
crească capacitatea de realizare a furnizarea de servicii. Impactul
activităților de tineret și să le bugetar este însă mai mic decât în
implementeze
și
dincolo
de cazul variantei de implementare a
finanțarea din bugetul de stat, cu politicii publice exclusiv de către
resurse proprii sau din alte surse.
MTS/DJST/DSTMB și CCS, evitând o
Impact social:
serie de costuri administrative, dar
Dezvoltarea ONG locale prin mai mare decât în cazul administrării
finanțarea lor de către MTS și în parteneriat.
creșterea accesului tinerilor la Totalul bugetului necesar pentru
servicii care le sunt dedicate prin această variantă este de 117.645.000
finanțarea unor ONG în zone/arii lei pentru perioada 2017-2020.
care
nu
sunt
acoperite
corespunzător în prezent de

Asigurarea sediilor CCS în spații proprii, în administrare sau
închiriate sau prin parteneriate cu Universitățile.
• Pentru implementarea O.S.3.1 – Realizarea de investiții prin achiziție
publică de lucrări, servicii și produse realizată de DJST din bugetele
publice.
• Pentru implementarea O.S.3.2:
o Contractarea temporară a unor colaboratori: formatori și
animatori socio-educativi.
o Organizarea taberelor subvenționate de MTS și în unități
turistice acreditate, urmând ca centrele de agrement să
organizeze tabere nesubvenționate, în vederea realizării de
venituri proprii.
Pentru implementrea O.S.4.3 – Realizarea de proiecte finanțate de MTS,
DJST/DSTMB, CCS pentru promovarea activităților de tineret
Planificarea activităților – Varianta 3
Activitatea necesară implementării și subactivități
Termen
Responsabil
de
realizare
o

Precizaţi
data limită
pentru
realizarea

A.1
1.1

Menţionaţi
instituţia
responsabilă

activitatea instituțiilor subordonate
MTS.
Impact ecologic: nu este cazul

Buget (lei)
Pt. 4 ani (2017-2020)

Rezultate

Raport de
monitorizare

Raport de
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

Extinderea rețelei de centre de tineret în toate județele și creșterea calității serviciilor, prin crearea unui centru național de resurse pentru tineret, a cel puțin un
centru județean de resurse pentru tineret și a unui centru de tineret local în reședințele de județ
Crearea unor standarde privind:
2017
MTS
25.000
Standarde
și 31.12.2017
31.12.2020
- Pachetul minim de servicii pe care centrele de tineret
pachete minime
trebuie să le ofere tinerilor (independent de
de
resurse
proiectele pe care le implementează) la nivel
elaborate
național, județean și local
- Infrastructura și dotările necesare pentru oferirea
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pachetului minim de servici
Personalul necesar pentru prestarea serviciilor
minime
Organizarea unor concursuri de proiecte și finanțarea
ONG pentru dezvoltarea centrelor de tineret pe baza
acestor concursuri
-

1.2

1.3

A.2
2.1

2.2

2.3

2.4

În fiecare
an

45 de centre de 31.12.2017
31.12.2018
tineret finanțate 31.12.2018
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2020
Monitorizarea și acreditarea centrelor de tineret
În fiecare MTS/DJST/D 120.000
45 de centre de 31.12.2017
31.12.2018
an
STMB
tineret
31.12.2018
31.12.2020
acreditate
și 31.12.2019
monitorizare
31.12.2020
anual
Extinderea rețelei de Case de Cultură ale Studenților în principalele centre universitare și creșterea calității serviciilor oferite de acestea, asigurând accesul la
servicii al tuturor studenților din centrele universitare respective
Crearea unor standarde privind:
2017
MTS
25.000
Standarde
și 31.12.2017
31.12.2020
- Pachetul minim de activități pe care Casele de Cultură
pachete minime
ale Studenților să le desfășoare și calibrarea sa în
de
resurse
raport cu mărimea centrului universitar
elaborate
- Infrastructura și dotările necesare pentru realizarea
pachetului minim de activități
- Personalul necesar pentru realizarea pachetului
minim de activități
Organizarea de către CCS a unor concursuri de proiecte În fiecare CCS
24.000.000
Minim 150 de 31.12.2017
31.12.2018
pentru finanțarea ONGS pentru implementarea an
proiecte
31.12.2018
31.12.2020
proiectelor studențești
studențești de 31.12.2019
anvergură
31.12.2020
implementate în
4 ani
Finanțarea activităților de tabără de către MTS și În fiecare CCS
12.000.000
Minim 6.000 de 30.09.2017
31.12.2018
administrarea lor în parteneriat de către CCS, Universități an
studenți pe an, 30.09.2018
31.12.2020
și organizații studențești
24.000 studenți 30.09.2019
30.09.2020
Asigurarea sediilor CCS în spații proprii, în administrare 2018
CCS
24.000.000
15
sedii 31.12.2017
31.12.2018
sau închiriate sau prin parteneriate cu Universitățile
amenajate
31.12.2020
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MTS/DJST/D
STMB

32.000.000

A.3
3.1

Diversificarea și creșterea calității serviciilor oferite de centrele de agrement
Amenajarea infrastructurii necesare și achiziționarea 2018
MTS
&
dotărilor în centrele de agrement
DJST/DSTMB

3.2

Contractarea temporară a unor colaboratori: formatori și 2017
animatori socio-educativi.

MTS

450.000

3.3

Organizarea taberelor subvenționate de MTS și în unități în fiecare
turistice acreditate, urmând ca centrele de agrement să an
organizeze tabere nesubvenționate, în vederea realizării
de venituri proprii
Creșterea accesibilității și vizibilității serviciilor pentru tineri
Înființarea registrului centrelor de tineret și acreditarea 2017
acestora, oferindu-se prin website-ul MTS acces tuturor
tinerilor la informații privind serviciile disponibile pentru
ei
Înființarea registrului centrelor de agrement administrate
de instituții publice (administrate și/sau monitorizate de
MTS), oferindu-se prin website-ul MTS acces tuturor
tinerilor la informații privind serviciile disponibile pentru
ei
Finanțarea de către MTS, DJST/DSTMB, CCS a unor În fiecare
proiecte pentru promovarea activităților de tineret
an

MTS/DJST/D
STMB/CCS

12.000.000

MTS

25.000

A.4
4.1

4.2

4.3

7.3. Varianta 4

17

64 de centre de
agrement
amenajate
și
dotate
O strategie de
resurse umane
elaborată
și
implementată
Minim 5000 de
tineri beneficiari

31.12.2018

31.12.2020

31.12.2017

31.12.2018
31.12.2020

30.09.2017
30.09.2018
30.09.2019
30.09.2020

31.12.2018
31.12.2020

Un
registru
electronic
funcțional

31.12.2017
31.12.2017

31.12.2018
31.12.2020
31.12.2018
31.12.2020

Un
registru
electronic
funcțional
MTS/
DJST/DSTMB
/CCS

Dezvoltarea serviciilor pentru tineri prin descentralizare, astfel:
• Pentru implementarea O.S.1.2 – Dezvoltarea și finanțarea centrelor
Str. Vasile Conta nr. 16, sector 2, 020954, Bucureşti, România
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12.800.000

200.000 (bugetul este
estimat ca fiind jumătate
pentru proiectele finanțate
față de cele proprii)
Impact economic:
Varianta poate genera

Minim
un 31.12.2017
31.12.2018
proiect
de 31.12.2018
31.12.2020
promovare pe 31.12.2019
an
31.12.2020
Varianta are impact bugetar minim
impact asupra bugetului de stat, conducând la

de tineret pe baza standardelor (dezvoltate prin implementarea
O.S.1.1) prin:
o dezvoltarea de centre de tineret de către autoritățile publice
locale sau cu finanțare de la autoritățile publice locale
o MTS/DJST/DSTMB vor monitoriza și acredita.
• Pentru implementarea O.S.2.2 – Dezvoltarea activităților inițiate de
Casele de Cultură ale studenților, pe baza standardelor (dezvoltate
prin implementarea O.S.2.1), prin descentralizarea activității acestora
către Universitățile din centrele universitare unde sunt înființate CCS,
care vor prelua întreaga activitate. MTS va monitoriza și acredita CCS
după metodologii similare cu cele utilizate pentru centrele de tineret.
• Pentru implementarea O.S.3.1 – Descentralizarea centrelor de
agrement prin trecerea lor din administrarea MTS în administrarea
autorităților publice locale. MTS va monitoriza utilizarea centrelor de
agrement.
• Pentru implementarea O.S.3.2 – MTS va organiza tabere sociale,
tabere pentru preșcolari, elevi și studenți cu handicap, tabere
tematice prin încheierea de parteneriate cu UAT, în limita locurilor
oferite de UAT pentru aceste tabere.
Pentru implementrea O.S.4.3 – Promovarea activităților de tineret prin
identificarea unor surse de finanțare externe sau private de către toți
actorii interesați
Planificarea activităților – Varianta 4
Activitatea necesară implementării și subactivități
Termen
Responsabil
de
realizare
Precizaţi
data limită
pentru
realizarea

A.1
1.1

Menţionaţi
instituţia
responsabilă

economic doar dacă organizațiile sau
instituțiile care preiau administrarea
serviciilor pentru tineri vor investi în
ele, fără a exista posibilitatea MTS de
a încuraja aceste investiții.
Impact social:
Varianta prezintă riscuri:
• riscul de limitare a accesului
tinerilor la centrele de tineret sau
la centrele de agrement dacă
organizațiile sau instituțiile care le
preiau nu investesc în dezvoltarea
lor și nu le deschid pentru
organizarea de activități sociale
• riscul de limitare a accesului
studenților la activitățile CCS, dacă
universitatea la care sunt înscriși
nu este cea care administrează
CCS
Impact ecologic: nu este cazul

diminuarea cheltuielilor bugetare
chiar față de încărcarea pentru 2016.
Varianta are impact asupra bugetelor
locale în funcție de amploarea
activităților de tineret asumate de
fiecare autoritate publică locală.
Realizarea
standardelor
privind
pachetele minime de servicii pentru
tineri se va realiza în colaborare cu
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice în cadrul
proiectului ”Consolidarea cadrului
pentru creșterea calității serviciilor
publice și pentru sprijinirea dezvoltării
la nivel local (SPC) cod SMIS – SIPOCA
9”.
Totalul bugetului necesar pentru
această variantă este de 12.215.000
lei pentru perioada 2017-2020, din
care cea mai mare parte reprezintă
subvenții pentru tabere.

Buget (lei)
Pt. 4 ani (2017-2020)

Rezultate

Raport de
monitorizare

Raport de
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

Extinderea rețelei de centre de tineret în toate județele și creșterea calității serviciilor, prin crearea unui centru național de resurse pentru tineret, a cel puțin un
centru județean de resurse pentru tineret și a unui centru de tineret local în reședințele de județ
Crearea unor standarde privind:
2017
MTS
Finanțare prin proiectului Standarde
și 31.12.2017
31.12.2020
- Pachetul minim de servicii pe care centrele de tineret
”Consolidarea
cadrului pachete minime
Str. Vasile Conta nr. 16, sector 2, 020954, Bucureşti, România
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1.2

1.3

A.2
2.1

trebuie să le ofere tinerilor (independent de
proiectele pe care le implementează) la nivel
național, județean și local
- Infrastructura și dotările necesare pentru oferirea
pachetului minim de servici
- Personalul necesar pentru prestarea serviciilor
minime
Dezvoltarea de centre de tineret de către autoritățile
publice locale sau cu finanțare de la autoritățile publice
locale

Monitorizarea și acreditarea centrelor de tineret

2018

În fiecare
an

UAT
–
Municipiul
București și
sectoarele
sale
și
municipiile
reședință de
județ
MTS/DJST/D
STMB

pentru creșterea calității
serviciilor publice și pentru
sprijinirea dezvoltării la
nivel local (SPC) cod SMIS –
SIPOCA 9”

de
resurse
elaborate

Se acoperă din bugetele
locale

48 de centre de 31.12.2018
tineret înființate

45 de centre de
tineret
acreditate
și
monitorizare
anual
Extinderea rețelei de Case de Cultură ale Studenților în principalele centre universitare și creșterea calității serviciilor oferite de
servicii tuturor studenților din centrele universitare respective
Crearea unor standarde privind:
2017
MTS
Finanțare prin proiectului Standarde
și
- Pachetul minim de activități pe care Casele de Cultură
”Consolidarea
cadrului pachete minime
ale Studenților să le desfășoare și calibrarea sa în
pentru creșterea calității de
resurse
raport cu mărimea centrului universitar
serviciilor publice și pentru elaborate
- Infrastructura și dotările necesare pentru realizarea
sprijinirea dezvoltării la
pachetului minim de activități
nivel local (SPC) cod SMIS –
- Personalul necesar pentru realizarea pachetului
SIPOCA 9”
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120.000

31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

31.12.2020

31.12.2018
31.12.2020

acestea, asigurând accesul la
31.12.2017

31.12.2020

2.2

minim de activități
Dezvoltarea activităților inițiate de Casele de Cultură ale
studenților, pe baza standardelor, prin descentralizarea
activității acestora către Universitățile din centrele
universitare unde sunt înființate CCS, care vor prelua
întreaga activitate

2018

Universități

Se acoperă din bugetele
universităților

În fiecare
an

MTS/DJST/D
STMB

70.000

2.3

Monitorizarea și acreditarea CCS

A.3
3.1

Diversificarea și creșterea calității serviciilor oferite de centrele de agrement
Descentralizarea centrelor de agrement prin trecerea lor 2016MTS/DJST/D
din administrarea MTS în administrarea autorităților 2020
STMB
publice locale. MTS vor monitoriza utilizarea centrelor de
agrement

3.2

Subvenționarea taberelor sociale, tabere pentru în fiecare
preșcolari, elevi și studenți cu handicap, tabere tematice an
prin încheierea de parteneriate cu UAT, în limita locurilor
oferite de UAT pentru aceste tabere
Creșterea accesibilității și vizibilității serviciilor pentru tineri
Înființarea registrului centrelor de tineret și acreditarea 2017
tuturor centrelor de tineret, oferindu-se prin website-ul
MTS acces tuturor tinerilor la informații privind serviciile
disponibile pentru ei
Înființarea registrului centrelor de agrement administrate
de instituții publice (administrate și/sau monitorizate de
MTS), oferindu-se prin website-ul MTS acces tuturor
tinerilor la informații privind serviciile disponibile pentru
ei

A.4
4.1

4.2
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Preluarea
administrării
centrelor de agrement de
către bugetele locale

MTS/DJST/D
STMB/CCS

12.000.000

MTS

25.000

15-20
CCS
administrate de
Universități (se
estimează
că
numărul lor va
crește)
15-20
CCS
acreditate
și
monitorizare
anual
(se
estimează
că
numărul lor va
crește)

31.12.2018

31.12.2020

31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

31.12.2018
31.12.2020

Preluarea
a
peste 100 de
centre
de
agrement
de
către UAT
Minim 5000 de
tineri beneficiari

31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020

31.12.2018
31.12.2020

30.09.2017
30.09.2018
30.09.2019
30.09.2020

31.12.2018
31.12.2020

Un
registru
electronic
funcțional
Un
registru
electronic
funcțional

31.12.2017
31.12.2017

31.12.2018
31.12.2020
31.12.2018
31.12.2020

4.3

Promovarea activităților de tineret prin identificarea unor În fiecare
surse de finanțare externe sau private de către toți actorii an
interesați

8. Procesul de consultare

Organizaţii, instituţii consultate

MTS/
DJST/DSTMB
/CCS

Finanțare pentru UAT,
DJST/DSTMB, CCS din surse
externe (ex: Erasmus+)

Minim
un 31.12.2017
proiect
de 31.12.2018
promovare pe 31.12.2019
an
31.12.2020
Rezultatul consultării (variante
soluţionare propuse, puncte de
exprimate)

31.12.2018
31.12.2020

alternative de
vedere, poziţii

Consultarea s-a realizat pe două căi:
Varianta de politică publică recomandată în
• în cadrul consiliului consultativ organizat de Ministerul Tineretului și Sportului în data urma consultării este dezvoltarea de activități în
parteneriat, cu păstrarea infrastructurii în
de 28 septembrie
• în cadrul întâlnirii „RestarTIN” organizată la Poiana Brașov cu participarea direcțiilor administrarea MTS, prin CCS și DJST cu
județene pentru sport și tineret, a caselor de cultură ale studenților și a organizațiilor preponderență, sau asigurarea infrastructurii de
prin parteneriate cu autoritățile administrației
neguvernamentale (peste 130 de participanți).
publice locale.
Cei implicaţi în procesul iniţial de consultare fac parte din următoarele categorii:
• organizaţii neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, de studenţi şi pentru studenţi, Ca rezultat al consultării au fost identificate nu
conform reglementării din Legea Tinerilor în vigoare la momentul organizării dezbaterilor; doar bugete, ci și modalitățile optime de
• organizaţii neguvernamentale care reprezintă grupurile defavorizate (de exemplu tineri organizare ale DJST/DSTMB, CCS și CCSS „Tei” și
NEETs, tineri din mediul rural, tineri care pot fi discriminați din cauza orientării sexuale, ale Centrelor de tineret pentru a realiza
activități de calitate, proprii și în parteneriat.
tineri de etnie romă, tineri cu dizabilități);
• instituții și servicii publice cu atribuții în domeniul tineretului: direcțiile județene pentru
sport și tineret și casele de cultură ale studenților
9.
Varianta
de Prezentarea variantei
Termene
Buget estimat
soluţionare recomandată - beneficii/riscuri;
preconizate
- impact detaliat;
de realizare
- grupuri vizate;
- modalităţi şi termene demonitorizare/ evaluare;
- indicatori de performanţă
Varianta de politică publică recomandată în urma consultării este dezvoltarea de Este
Totalul bugetului necesar pentru
activități în parteneriat, cu păstrarea infrastructurii în administrarea MTS, prin CCS și recomandată
această variantă este de 60.445.000
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DJST cu preponderență, sau asigurarea infrastructurii de prin parteneriate cu
autoritățile administrației publice locale.
Argumentul principal pentru alegerea acestei variante de politică publică de dezvoltare
a serviciilor în parteneriat este că prin această variantă toate resursele vor fi conjugate
pentru tineri și că responsabilitățile vor fi împărțite între actorii implicați în funcție de
expertiză, resursă umană și resursă materiala disponibile. Chiar dacă unele elemente
legate de aspecte juridice ale unui astfel de parteneriat nu au fost lămurite în totalitate,
participanții la evenimentele de consultare au fost de acord să lucreze în parteneriat și
să își asume responsabilități.
Avantaje/beneficii identificate:
- Oferă unitate și structură, un cadru cu criterii clare;
- Oferă constanță în serviciile asigurate pentru tineri (siguranță pt acțiuni anuale);
- Monitorizare dublă;
- Impact național, coordonarea politicilor publice;
- Legitimitate sporită (central/local);
- Accesul nediscriminatoriu a tuturor organizațiilor;
- Oportunitatea organizării unor structuri de co-management și co-decizie;
- Oportunitatea de co-finanțare a activității și proiectelor;
- Mai multe activități derulate.
Dezavantaje/riscuri identificate:
- - structură complicată de dialog cu partenerii;
- - conditii impuse de parteneri (și greu de negociat, uneori);
- dezinteres (neimplicare);
- lipsa proiectelor multianuale din partea APL;
- atribuții confuze;
- resurse umane;
- durata parteneriate;
- plata servicii și personal.
Impact economic:
Dezvoltarea economiei locale prin dezvoltarea de activități în parteneriat public-privat.
Impact social:
Dezvoltarea ONG-urilor locale prin parteneriate cu instituțiile subordonate MTS și
creșterea accesului tinerilor la servicii care le sunt dedicate prin creșterea capacității
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aplicarea
lei pentru perioada 2017-2020.
planului
de
acțiuni aferent
variantei 2 dezvoltarea
serviciilor
pentru tineri
în parteneriate

instituțiilor subordonate MTS prin parteneriate.
Grupuri vizate:
• tinerii
• tineri cu oportunități reduse și aparținând grupurilor vulnerabile
• studenți
• organizații de și pentru tineret
• organizații studențești
• angajați ai instituțiilor și serviciilor publice cu atribuții în domeniul tineretului:
direcțiile județene pentru sport și tineret și casele de cultură ale studenților
Este recomandată aplicarea planului de acțiuni aferent variantei 2 în ceea ce privește
termenele de monitorizare și evaluare.
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

19.1% - valoare
inregistrata 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
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Sursa de
verificare

Indicatori de impact

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

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

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

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

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

24

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

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
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UAT – Unitate Administrativ Teritorială
DJST – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret
DSTMB – Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București
CCS – Casa de Cultură a Studenților București
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