Diagnoza situației infrastructurii și a furnizării serviciilor
pentru tineri și studenți
în cadrul instituțiilor și serviciilor publice subordonate MTS
Datele prezentate în continuare reprezintă sinteza rapoartelor transmise la solicitarea Ministerului
Tineretului și Sportului (MTS) de Direcțiile Județene pentru Tineret și Sport/Direcția pentru Tineret și
Sport a Municipiului București (DJST/DSTMB) și Casele de Cultură ale Studenților/Centrul Cultural și
Sportiv Studențesc „Tei” (CCS/CCSS „Tei”) în perioada septembrie-noiembie 2016.

Direcțiile pentru Sport și Tineret
Resurse umane
Direcțiile pentru Sport și Tineret au, în fiecare județ, pentru domeniul tineretului un număr mediu de
2,9 angajați. Cu toate acestea doar 14 direcții – respectiv sub 35% dintre acestea – lucrează cu
voluntari, iar pentru fiecare direcție care lucrează cu voluntari, numărul mediu este sub 20 de voluntari
pe direcție.
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DJST care lucrează cu voluntari

67%

DJST care nu lucrează cu voluntarii

Figura 1. Direcții pentru Sport și Tineret care lucrează cu voluntari
Proiecte proprii
Între anii 2011-2016 bugetul mediu pentru proiecte proprii a fost de puțin peste 27.000 lei/an, anul cu
proiectele de valoarea cea mai mare fiind 2015 cu o valoare a proiectelor proprii de peste 34.900 lei/an.
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Figura 2. Bugetul proiectelor proprii ale DJST/DSTMB
Nicio direcție pentru sport și tineret nu a accesat fonduri nerambursabile din alte surse față de bugetul
de stat. DJST Caraș-Severin și-a manifestat interesul de a participa la proiecte de cooperare
transfrontalieră implementate din fonduri europene, dar MTS nu a putut asigura bugetul pentru
cofinanțarea proiectului.
Concursurile locale de proiecte
În fiecare an la concursurile locale de proiecte se depun un număr mediu de aproape 8 proiecte/județ,
reprezentând un total de peste 300 de proiecte în ultimii 4 ani. Numărul cel mai mare de cereri de
finanțare a fost primit în ultimii 6 ani la Cluj (peste 20 de cereri de finanțare) și la Iași (peste 19 cereri de
finanțare). În alte 8 județe se primesc în medie anual un număr mai mare de 10 cereri de finanțare,
respectiv în Mureș, Timiș, Dolj, Harghita, Argeș, Maramureș, Covasna și Mehedinți.
Din totalul cererilor de finanțare depuse sunt aprobate și contractate un număr mediu de 5,4
proiecte/județ, depuse de un număr mediu de 4,8 organizații/județ. 9 direcții pentru sport și tineret au
acordat în 2016 două proiecte pentru o organizație neguvernamentală, având în vedere că metodologia
permitea finanțarea unui număr maxim de 2 proiecte/organizație.
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Figura 3. Rezulate la concursurile locale de proiecte de tineret
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Politici de tineret
Conform raportărilor în toate județele cu excepția județelor Ialomița, Suceava și Tulcea s-au organizat
consultări cu tinerii în ultimii ani. În Brăila, Cluj, Gorj, Harghita și Timiș există strategii de tineret la nivel
județean sau local, iar în alte 7 județe se află în curs de elaborare: Bihor, Botoșani, Buzău, Covasna,
Suceava, Vâlcea și Vaslui. Cu toate acestea DJST Bihor, DJST Cluj, DJST Gorj, DJST Harghita nu au
participat la elaborarea strategiilor de tineret locale sau județene de la nivelul județelor în care se află.
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Județe în care au fost elaborate
strategii de hneret locale sau
județene
Județe în care nu există de hnere
strategii locale sau județene

71%
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elaborare

Figura 4. Strategii de tineret la nivel local sau județean
În ceea ce privește fondurile speciale alocate pentru activități de tineret de către autoritățile județene și
locale, pentru 16 județe nu există date disponibile cu privire la aceste bugete. Pentru celelalte județe
media alocărilor bugetare pentru tineret de la bugetele locale este de sub 500.000 lei/județ/an.

Centrele de tineret
Administrarea centrelor de tineret
În anul 2016 MTS a finanțat un număr de 34 de centre de tineret aflate în administrarea direcțiilor
pentru sport și tineret, în cadrul programului de finanțare de centre de tineret al MTS (P1), cu un buget
total de 750.000 lei. Cele 34 de centre de tineret acoperă 29 de județe, în timp ce în Bihor, Dolj,
Hunedoara, Mehedinți și Sibiu sunt finanțate câte două centre de tineret în cadrul programului P1. În
Municipiul București nu este finanțat de către MTS niciun centru de tineret.
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Figura 5. Acoperirea teritorială a centrelor de tineret (județe și sectoare)
Doar în 4 cazuri din cele 34 de centre finanțate în 2016 administrarea centrului se realizează în
parteneriat cu un ONG. Numărul de angajați ai DJST care se ocupă de centrele de tineret depășește în 9
cazuri un consilier de tineret. În schimb 25 de centre de tineret lucrează cu voluntari.
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Figura 6. Administrarea centrelor de tineret
Sediul/locația centrelor de tineret
În ceea ce privește suprafața centrelor de tineret, 20 dintre cele 34 au o suprafață mai mică de 100mp.
Dintre toate centrele de tineret aflate în rețeaua finanțată de MTS, 19 centre au sediile aflate în
proprietatea statului și administrarea MTS prin intermediul DJST. Dintre celelalte 15 sedii de centre de
tineret doar unul este închiriat, celelalte fiind asigurate prin parteneriate cu autoritățile administrației
publice locale.
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Figura 7. Asigurarea sediilor centrelor de tineret
În ceea ce privește accesibilitatea pentru tineri cu dizabilități, doar 15 dintre cele 34 de centre de tineret
dispun de infrastructura necesară accesului, respectiv rampe. În ceea ce privește celelalte facilități de
accesibilizare ale centrelor, cum ar fi toaletele accesibile, acestea sunt și mai rare.
Toate centrele de tineret sunt accesibile tinerilor de toate naționalitățile și confesiunile, imobilele în care
se află neaparținând unei organizaţii politice, religioase etc. care prin statut ar crea discriminare.
În 26 de cazuri spațiul este destinat exclusiv centrelor de tieneret, în alte 8 cazuri spațiul fiind destinat și
altor activități.
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Figura 8. Utilizarea spațiilor centrelor de tineret
Bugetul centrelor de tineret
Bugetul centrelor de tineret este asigurat exclusiv prin subvenție de la bugetul de stat, distribuită de
MTS. În 2016 subvenția a fost de 750.000 de lei, din care 590.000 pentru activități de informare,
consiliere și învățare nonformală și 160.000 pentru susținerea activității centrelor incluzând: cheltuieli
pentru internet și telefonie, cheltuieli pentru prestări servicii (în special întreținerea echipamentelor
electronice), cheltuieli pentru prestări servicii în cadrul activităților de informare și învățare non-formală

Str. Vasile Conta nr. 16, sector 2, 020954, Bucureşti, România
Tel.: + 40 (0)21 307 64 17
Fax: + 4040 (0)21 307 64 18
www.mts.ro

5

(multiplicări, formatori etc.), cheltuieli pentru fondul documentar (cărți, publicații de specialitate și
materiale pe suport electronic), chiria pentru centrul de tineret.
În 2015 și 2014 bugetul total al programului de centre de tineret (P1) a fost de 800.000 lei, în 2013
bugetul total al programului P1 a fost de 1.500.000 lei, iar în 2012 și 2011 de 350.000 de lei. Variațiile se
explică atât prin creștrea numărului de centre de tineret, cât și prin modificarea accentului pus de
politica de tineret a MTS de la finanțarea proiectelor mai dispersate ale DJST spre finanțarea activității
de tineret în legătură cu centrele de tineret (inclusiv activități de tineret).
Dotările centrelor de tineret
Doar 11 dintre cele 34 de centre de tineret au dotări în stare bună și foarte bună, în timp ce în 10 centre
de tineret starea dotărilor este nesatisfăcătoare, acestea fiind învechite și/sau deteliorate.
Activitatea centrelor de tineret
Conform estimărilor DJST-urilor care le administrează, centrele de tineret au impact asupra a peste 17%
dintre tinerii din localitățile în care sunt aplasate. O eficiență crescută au centrele de tineret din mediul
rural (Rășinari, județul Sibiu și Mihai Viteazu, județul Cluj), acestea având un număr semnificativ de
beneficiari și în afara localității unde se află plasate.
Centrul de tineret cu cel mai mare număr de beneficiari direcți este Centrul de Tineret Timișoara, cu
peste 5000 de beneficiari pe an. Urmează centrele de tineret din Sibiu, Suceava, Iași, Tg, Mureș, Craiova,
Reșița, Botoșani și Oradea.

Centrele de agrement
Funcționarea centrelor de agrement
În administrarea MTS prin Direcțiile pentru Sport și Tineret se află un număr de 147 de centre de
agrement, dintre care 62 sunt funcționale și 85 nefuncționale.

42%
58%

Centre de agrement funcționale
Centre de agrement nefuncționale

Figura 9. Funcționarea centrelor de agrement
Dintre cele 85 de centre de agrement nefuncționale un număr mic de centre (sub 10 de centre) de
agrement au nevoie de investiții minime pentru obținerea unor avize de funcționare și deschiderea lor
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către public. Un număr mare de centre de agrement au nevoie de investiții capitale de reabilitare și
modernizare pentru a putea fi utilizate. Un număr mic de centre de agrement au planuri de rentabilizare
realizate, cu atât mai puțin centrele de agrement nefuncționale. Ca atare, în acest moment nu se poate
estima cu exactitate care este numărul optim de centre de agrement care pot fi rentabile în
administrarea MTS în următorii ani.
Centrele de agrement funcționale au un număr mediu de 3 angajați și doar 3 centre de agrement
lucrează cu voluntari pentru a compensa lipsa de personal. Accesul dificil la unele centre de agrement
(aflate la mai multe zeci de kilometrii distanță de gări sau alte mijloace de transport în comun) poate fi
însă un impediment în atragerea de voluntari care să lucreze în centrele de agrement.
Cazarea în centrele de agrement
Numărul mediu de locuri de cazare în centrele de agrement funcționale este de 103 locuri, în camere de
2, 3, 4, 5 și 6 paturi. Într-un număr restrâns de centre de agrement camerele au grupuri sanitare proprii.
Doar 4 centre de agrement nu au spațiul destinat exclusiv activităților de tineret, tabere și agrement,
incluzând fie spații de birouri ale DJST, fie funcționând ca internat în timpul anului școlar.
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Figura 10. Variația numărului de locuri de cazare în centrele de agrement
Valoare și buget al centrelor de agrement
Valoarea medie de inventar în 2015 a centrelor de agrement era de 3.500.000 lei. Din totalul de 147 de
centre de agrement, 60 sunt înscrise în Cartea Funciară, dintre care 31 de centre de agrement
funcționale.
Pe de altă parte, conform raportării realizate de Direcțiile pentru Sport și Tineret, valoarea medie a
subvențiilor primită de un centru de agrement în 2015 a fost de 150.000 de lei, în timp ce valoarea
medie a veniturilor proprii realizate de centrele de agrement funcționale a fost de 200.000 lei.
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Figura 11. Evoluția bugetelor medii/centru de agrement 2011-2015
Deși din raportările realizate nu poate fi desprinsă o cifră exactă a necesarului de investiții în centrele de
agrement, conform raportului Curții de Conturi din 2015 rezultă un necesar de investiții de peste
8.128.535 de lei pentru reparații urgente și de 60.642.168 lei pentru ca toate centrele de agrement să
devină funcționale și să atingă standarde europene de calitate.
Dotările centrelor de agrement
Starea dotărilor este bună și foarte bună în 45 de centre de agrement dintre cele funcționale, dar este
nesatisfăcătoare în 8 centre de agrement funcționale. În restul centrelor fincționale starea dotărilor este
acceptabilă/satisfăcătoare. Dintre centrele de agrement nefuncționale doar pentru 13 s-a raportat
starea dotărilor, aceasta fiind bună sau satisfăcătoare în trei cazuri.
17 centre de agrement dintre cele funcționale nu au bucătărie funcțională, infrastructura acoperind
doar serviciile de cazare pentru tabere, nu și pe cele de masă.
Dintre centrele de agrement funcționale 9 centre nu au sistem de încălzire, iar 5 au sistem de încălzire
doar parțial (nu acoperă toate locurile de cazare).
De asemenea, tot dintre centrele de agrement funcționale, doar 23 au rampe pentru persoane cu
dizabilități locomotorii.
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Figura 12. Starea dotărilor în centrele de agrement funcționale

Casele de Cultură ale Studenților
În subordinea MTS funcționează 15 case de cultură ale studenților, inclusiv Complexul Cultural-Sportiv
Studențesc „Tei”, care are un statut asemănător în ceea ce privește activitatea cu studenții.
Sediile Caselor de Cultură ale Studenților
Dintre cele 15 case de cultură ale studenților, 7 au sedii aflate în domeniul public al statului și
administrarea MTS, 3 au sedii închiriate, iar alte 5 au sedii asigurate prin parteneriate cu administrația
locală sau universități. În toate cazurile spațiile sunt destinate exclusiv activităților CCS/CCSS „Tei”.
6 case de cultură ale studenților se confruntă cu diferite probleme de infrastructură care pun în pericol
avizele de funcționare, mai ales în ceea ce privește sălile lor de spectacole, fiind necesare investiții
pentru reparații și dotări.
10 case de cultură ale studenților sunt accesibile pentru persoane cu dizabilități locomotorii. La
Timișoara proprietarul clădirii în care își desfășoară activitatea CCS Timișoara este organizație religioasă,
dar acest fapt nu a reprezentat până în prezent o limitare a accesului la activitățile și serviciile CCS a
tinerilor și studenților de toate confesiunile.
Valoarea medie de inventar a caselor de cultură ale studenților, cu excepția CCSS „Tei”, este de peste
5.000.000 lei, în timp ce CCSS „Tei” are valoare de inventar de 16.700.000 lei.
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Figura 13. Sediile CCS/CCSS „Tei”
Bugetele Caselor de Cultură ale Studenților
Subvenția medie pentru un CCS a fost de peste 900.000 lei/an, în descreștere în ultimii 5 ani. Veniturile
proprii ale CCS au scăzut de asemenea în ultimii 6 ani de la peste 370.000 lei/an în medie la sub 300.000
lei/an în medie. Dintre toate CCS, doar CCS Petroșani nu realizează deloc venituri proprii.
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Figura 14. Evoluția bugetelor medii/casă de cultură a studenților 2011-2015
Doar CCS Sibiu a implementat în ultimii 5 ani proiecte cu finanțare nerambursabilă, atât din surse de
finanțare locale (administrația publică locală), cât și din surse naționale dedicate proiectelor culturale.
Resursele umane Caselor de Cultură ale Studenților
Numărul mediu de angajați ai CCS/CCSS „Tei” este de 17 persoane. Dacă CCSS „Tei” (care are 52 de
angajați) este exclus din calcul, numărul mediu de angajați ai CCS este de 14,6. 10 dintre cele 15
structuri de cultură pentru studenți lucrează cu voluntari.
Activitățile Caselor de Cultură ale Studenților
Numărul de tineri și studenți artiști cu care lucrează CCS-urile variază de la câteva zeci la câteva sute, iar
numărul de beneficiari direcți ai activităților desfășurate de CCS-uri (spectatori și participanți la
activități) este de câteva mii pe an. Peste 3,5% din populația de studenți din centrele universitare unde
se află CCS-urile participă într-un fel sau altul la activitățile acestora.
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