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CAPITOLUL I – INTRODUCERE 

 

Ghidul de bune practici privind implicarea organizațiilor neguvernamentale în buna 

guvernanță a fondurilor de tineret, la nivel local a fost realizat în cadrul proiectului „Tineri 

pentru democrație: transparență și bună guvernare în alocarea și gestionarea fondurilor 

publice pentru tineret la nivelul autoritaților locale” – implementat de Centrul pentru Politici 

Educaționale, în parteneriat cu Societatea Academică din România și Consiliul Tineretului din 

Romania. 

 

Politicile de tineret reprezintă o prioritate a Uniunii Europene, care pentru 2014 – 2015 

a stabilit printre prioritățile sectorului de tineret (gestionat de către Departamentul de Tineret 

din cadrul Directoratului General pentru Democrație – DG II): buna guvernanță și creșterea 

capacității organizațiilor de tineret (ONGT) de a participa la procesele democratice de luare a 

deciziilor, cu promovarea capacităților acestor organizații. Acestea sunt completate de către 

Programul Mondial de Acțiune pentru Tineri1 (elaborat de Națiunile Unite) ce identifică printre 

problemele tinerilor, la nivel mondial, două, de o importanță majoră: 

a. lipsa de putere de decizie; 

b. lipsa de resurse financiare; 

pentru care recomandă mobilizarea de resurse în direcția finanțării inițiativelor de tineret într-o 

manieră responsabilă, eficientă și eficace.  

Raportat la teritoriul României, regăsim atât la nivelul instituțiilor sale, cât și la nivelul 

mediului asociativ în domeniul politicilor de tineret, inițiative prin care au loc o serie de 

asumări, respectiv sesizări legate de cadrul legislativ al tinerilor și modul în care și prin care 

aceștia sunt încurajați să participe activ la dezvoltarea societății civile și a programelor destinate 

acestora.   

Astfel, amintim: 

                                                           
1
 U.N. World Programme of Action for Youth: http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/wpay2010.pdf 
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1. Strategia Națională de Tineret în domeniul politicii de tineret 2015 – 20202, elaborată 

de Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) în 2013 și adoptată prin Hotărâre de Guvern nr. 24 

/ 20153, prevede printre principiile pe care este construită:  

- încurajarea participării tinerilor laîntreg procesul de elaborare şi implementare a 

politicilor publice; 

- susținerea tinerilor în exercitarea drepturilor lor în vederea participării la viaţa socială, la 

viaţa comunităţii din care fac parte şi la implicarea în luarea deciziilor, aşadar în întreg 

procesul de elaborare şi implementare a politicilor publice. 

Totodată, printre prioritățile stabilite de către Ministerul Tineretului și Sportului – 

conform Strategiei Naționale de Tineret – se regăsesc următoarele, fiind de un interes major: 

- Creşterea bugetului pentru finanţarea activităţilor de tineret sau cel puţin menţinerea 

nivelului actual de finanţare a actiunilor de tineret prin programele derulate de MTS; 

- Finanţarea prin FSE a acţiunilor de tineret în viitoarea generaţie de programare; 

- Susţinerea existenţei unei acţiuni distincte de finanţare a tinerilor prin Programul 

European Erasmus for All; 

- Monitorizarea respectării de către consiliile judeţene / locale ale prevederilor Legii 

Tinerilor în ceea ce priveşte constituirea Fondului destinat activităţilor de tineret. 

2. Legea tinerilor nr. 350/2006 care prevde: 

- Finanțarea activității publice în domeniul tineretului prin alocarea sumelor 

corespunzătoare în legea bugetului de stat (Art. 27); 

- Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile 

locale ale municipiilor reşedinţă de judeţ constituie anual, în cadrul bugetelor proprii, 

Fondul destinat activităţilor de tineret (Art. 28 (1)); 

- (2) Fondul destinat activităţilor de tineret prevăzut la alin. (1) se utilizează pentru 

finanţarea activităţii de tineret a structurilor neguvernamentale de utilitate publică de şi 

pentru tineret, precum şi a unor activităţi de tineret de interes local, stabilite prin 

                                                           
2
 Textul integral al ”Strategiei Naționale de Tineret în domeniul politicii de tineret 2015 – 2020” este disponibil la 

adresa: http://mts.ro/wp-content/uploads/2015/01/Strategia-tineret-ianuarie-2015.pdf; (accesat în martie 2016); 
3
 Hotărârea de Guvern nr. 24 / 2015 pentru aprobarea Strategiei naționale în domeniul de tineret pentru perioada 

2015 – 2020 (http://lege5.ro/Gratuit/guzdiojrgi/hotararea-nr-24-2015-pentru-aprobarea-strategiei-nationale-in-
domeniul-politicii-de-tineret-pentru-perioada-2015-2020; accesat în martie 2016); 

http://mts.ro/wp-content/uploads/2015/01/Strategia-tineret-ianuarie-2015.pdf
http://lege5.ro/Gratuit/guzdiojrgi/hotararea-nr-24-2015-pentru-aprobarea-strategiei-nationale-in-domeniul-politicii-de-tineret-pentru-perioada-2015-2020
http://lege5.ro/Gratuit/guzdiojrgi/hotararea-nr-24-2015-pentru-aprobarea-strategiei-nationale-in-domeniul-politicii-de-tineret-pentru-perioada-2015-2020
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consultarea fundaţiilor judeţene pentru tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, 

precum şi a organizaţiilor neguvernamentale de tineret şi pentru tineret de pe raza 

unităţii administrativ-teritoriale respective. 

 

3. Semnalele lansate de organizațiile de tineret indică o serie de probleme, precum: 

- lipsa transparenței și a implicării tinerilor în gestiunea fondurilor pentru tineri  

- ineficiența și ineficacitatea utilizării fondurilor pentru tineri. 

- lipsa de informații despre modalitatea de accesare, sumele disponibile, prioritățile de 

finanțare și criteriile de evaluare a aplicațiilor intrate în competiție pentru a fi finanțate. 

 

În acest context nu se poate vorbi despre existența unor evaluări de impact a acestor 

resurse de tineret pentru a vedea în ce măsură ele contribuie la rezolvarea tuturor problemelor 

identificate din comunitate.  

Această publicație își propune să fie utilă deopotrivă autorităților publice locale cu 

responsabilități în gestionarea fondurilor de tineret, cât și organizațiilor de tineret. Primelor, 

documentul le va servi ca sprijin în adoptarea unor metodologii noi care să promoveze și să 

acționeze în baza principiilor bunei guvernanțe în gestionarea fondurilor de tineret. În același 

timp, documentul va oferi organizațiilor de tineret o serie de resurse care să le fie utile în 

activitățile lor de lobby și advocacy pentru buna guvernanță în rândul autorităților locale cu 

responsabilități în domeniul de tineret. De asemena sperăm să funcționeze pe post de 

catalizator al implicării tinerilor (și a organizațiilor de tineret) în procesele decizionale ale 

acestora. 

Întreg proiectul și prezentul ghid se subscriu misiunii și obiectivelor organizației Centrul 

pentru Politici Educaționale (CPEdu), care își propune să contribuie la creșterea capacității 

autorităților publice de dezvoltare, implementare și monitorizare a politicilor publice 

fundamentate pe dovezi, să realizeze studii și analize care să furnizeze datele pentru o 

informare completă înaintea luării unei decizii, precum și să stimuleze participarea tinerilor la 

procesele democratice prin promovarea de exemple de bună practică și oferirea de resurse de 

formare-dobândire de competențe necesare acestui domeniu.  
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”Ne bucură faptul că avem oportunitatea de a redacta și publica prezentul studiu pentru 

a pune la dispoziția tinerilor din România și a autorităților publice locale cu responsabilitate în 

domeniul de tineret, o resursă valoroasă, pentru dezvoltarea unui domeniu caracterizat prin 

bună-guvernare. Principiile acestui mod de guvernare sunt adesea necunoscute sau neînțelese 

în întregime nici de lucrătorii din aceste autorități și nici de către tinerii activi în organizații de 

tineret – stakeholderi ce ar putea contribui prin activitățile lor de lobby și advocacy la 

îmbunătățirea domeniului. Ne dorim ca prin diseminarea acestui document în rândul acestora, 

scuza referitoare la neștiință/necunoașterea principiilor bunei guvernări să nu mai stea în calea 

dezvoltării unui mediu al politicilor publice de tineret la nivel local caracterizat prin normalitate, 

eficiență, transparență, eficacitate” (Daniela Alexe, președinte CPEdu) 

 

Pentru realizarea prezentului ghid de bune-practici, au fost utilizate următoarele resurse, 

definite ca fiind de referință pentru materialul prezentat în continuare: 

a. Raportul  de diagnoză privind alocarea și utilizarea fondurilor publice destinate tinerilor; 

b. Colecții de exemple de bune-practici privind gestionarea resurselor de tineret și 

implicarea tinerilor în procesul decizional privind aceste resurse la nivelul autorităților 

publice locale, din spațiul European; 

c. Raportul de eveniment, realizat în urma sesiunilor regionale de consultare și dialog cu 

tinerii; 

d. Raportul de eveniment, realizat în urma sesiunilor regionale de formare a tinerilor 

implicați în mediul ONGT; 

e. ”TOOL-KIT” pentru implicarea tinerilor și organizațiilor de tineret în vederea constituirii 

de către autoritățile locale a unui fond destinat activităților de tineret (FDAT), precum și 

a consiliului consultativ pentru gestionarea FDAT – resursă dezvoltată în cadrul 

proiectului. 

 

Materialele și publicațiile sus-menționate, precum și prezentul document, se regăsesc și în 

format electronic la adresa www.tineripentrudemocratie.cpedu.ro – secțiunea RESURSE. 

http://www.tineripentrudemocratie.cpedu.ro/


9 
 

 

Aplicantul și partenerii implicați în proiectul “Tineri pentru democrație: transparență și bună 

guvernanță în alocarea și gestionarea fondurilor publice pentru tineret la nivelul autorităților 

locale”, au fost: 

APLICANT: Centrul pentru Politici Educaționale (CPE) – reprezintă un spațiu deschis 

experților din domeniul educației din România sau alte state, profesorilor, asociațiilor 

studențești, personalului din instituțiile de învățământ, angajaților din instituții ale statutului, 

fie ele de la nivel local sau central cât și comunităților largi care manifestă interes pentru 

temele educaționale și de tineret aflate în dezbatere. 

 

PARTENER 1: Societatea Academică din România (SAR) – reprezintă cel mai vechi think-

tank activ din România. Înfiinţat în 1996 ca o asociaţie academică de nume celebre a fost, în 

decursul anilor, institut de cercetare în politici publice, lider pentru promovarea bunei 

guvernări, consultant al guvernului României, dar şi al altor guverne, partener de durată în 

tranziţie şi reforma statului pentru Naţiunile Unite, Banca Mondială, Uniunea Europeană, 

înainte şi după integrare. 

 

PARTENER 2: Consiliul Tineretului din Romania (CTR) – reprezintă principalul partener 

neguvernamental pe probleme de tineret în raport cu autorităţile şi instituţiile publice centrale 

abilitate în domeniul politicii pentru tineret. Totodată, CTR este platforma de tineret 

recunoscută ca fiind structura membră din România în cadrul Forumului European al 

Tineretului, platformă de reprezentare a tineretului la nivel european, principalul partener de 

dialog al Comisiei Europene, Consiliului Europei şi al Organizației Naţiunilor Unite în elaborarea 

politicilor pentru tineret la nivel european şi internaţional. 
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CAPITOLUL II – DIAGNOSTIC DE ȚARĂ: ROMÂNIA PENTRU TINERET 

 

Primii pași către formularea și implementarea unor politici naționale având drept grup 

țintă tinerii din România sunt făcuți la începutul anilor 2000. În 2001 este lansat Planul național 

de acțiune pentru tineret4, între ale cărui obiective se regăseau participarea tinerilor în plan 

economic, politic, civic și educațional, promovarea mobilităților în Europa și optimizarea 

cadrului insituțional.  

Următoarea măsură legislativă concretă în domeniu a fost adoptarea Legii Tinerilor 

(Legea 350/2006), care definește tinerii drept „cetățeni cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani”. 

În același timp, documentul stabilește o serie de principii pentru politicile de tineret, între care 

amintim: 

 elaborarea și promovarea unor strategii globale și integrate și fundamentarea 

acestora în baza rezultatelor cercetărilor sociale actuale; 

 asigurarea participării tinerilor la deciziile care îi vizează, inclusiv la elaborarea, 

promovarea și realizarea politicilor în domeniul tineretului, în special prin 

intermediul structurilor neguvernamentale de tineret și pentru tineret; 

 sporirea gradului de participare a tinerilor la viața publică și încurajarea acestora în 

vederea asumării responsabilităților individuale sau de grup; 

 sprijinirea și îndrumarea tinerilor în vederea participării active a acestora la viața 

economică, educațională și culturală a țării; 

 stimularea cooperarii autorităților si instituțiilor publice centrale și locale cu 

structurile neguvernamentale de tineret și pentru tineret, prin înființarea de consilii 

consultative constituite din organizațiile neguvernamentale de și pentru tineret de 

pe lângă fiecare autoritate sau instituție publică centrală ori locală care gestionează 

fonduri destinate tineretului5; 

                                                           
4
 Câteva detalii despre acest plan sunt disponibile aici: http://www.ziaruldeiasi.ro/national-extern/guvernul-a-lansat-planul-

national-de-actiune-pentru-tineret~ni228j; ultima accesare: martie 2016; 
5
 Sursa: Legea tinerilor, http://mts.ro/wp-content/uploads/2013/09/Legea-350-2006-Legea-Tinerilor.doc, ultima accesare: 

17.03.2016 

http://www.ziaruldeiasi.ro/national-extern/guvernul-a-lansat-planul-national-de-actiune-pentru-tineret~ni228j
http://www.ziaruldeiasi.ro/national-extern/guvernul-a-lansat-planul-national-de-actiune-pentru-tineret~ni228j
http://mts.ro/wp-content/uploads/2013/09/Legea-350-2006-Legea-Tinerilor.doc
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Principala autoritate publică centrală cu responsabilități în elaborarea și coordonarea 

politicilor din domeniul tineretului este în prezent Ministerul Tineretului și Sportului, iar dintre 

atribuțiile acestei instituții, următoarele sunt relevante pentru studiul de față: 

 asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în 

domeniile tineretului şi sportului;  

 fundamentează şi propune Guvernului politici în domeniile tineretului şi sportului; 

 iniţiază, elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative în vederea 

realizării obiectivelor strategice şi a politicilor în domeniile tineretului şi sportului; 

 asigură administrarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată a statului 

încredinţate, potrivit prevederilor legale pentru desfăşurarea activităţii aferente 

domeniilor de tineret şi sport în mod direct şi prin unităţile din subordine; 

 asigură, în numele statului român, în condiţiile legii, reprezentarea pe plan intern şi 

internaţional în domeniile tineretului şi sportului; 

 asigură urmărirea aplicării şi controlul respectării legilor şi a celorlalte acte normative 

din domeniile tineretului şi sportului; 

 colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice 

centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice şi 

persoane juridice de drept public sau privat, române ori străine; 

 asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniile sale de activitate, precum şi 

promovarea de noi acorduri6. 

În februarie 2016 Ministerul Tineretului și Sportului a publicat fișa programelor pentru 

tineret și sport, unde se pot găsi date privind anii 2014-2019. Se remarcă astfel patru programe 

pentru tineret, cu următoarele coordonate: 

 Programul de centre de tineret, vizând crearea infrastructurii specifice serviciilor și 

programelor pentru tineret între 2003 și 2020. Partenerii listați pentru implementarea 

programului sunt: Ministerul de resort, Direcțiile județene pentru sport, administrația 

                                                           
6
 Sursa: Pagina web  a Ministerului Tineretului și Sportului http://mts.ro/despre-noi/autoritate/prezentare-m-t-s/, ultima 

accesare: 17. 03.2016 

http://mts.ro/despre-noi/autoritate/prezentare-m-t-s/
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publică locală, structurile asociative de și pentru tineret. Bugetul pentru acest proiect 

este prezentat în detaliu, după cum urmează7: 

Tabel 1: Buget exprimat în LEI 

 Realizări 

până în 

2014 

Execuție 

preliminară 

2015 

Propuneri 

2016 

Estimări 

2017 

Estimări 

2018 

Estimări 

2019 

Total 

Credite de 

angajament 

7 797 000 700 000 750 000 800 000 800 000 800 000 11 647 000 

Credite 

bugetare 

7 797 000 700 000 750 000 800 000 800 000 800 000 11 647 000 

 

Tabel 2: Eficiență/Rezultate 

 Realizări 

până în 

2014 

Execuție 

preliminară 

2015 

Propuneri 

2016 

Estimări 

2017 

Estimări 

2018 

Estimări 

2019 

Cheltuieli 

medii/centru de 

tineret 

 

23 500 

 

24 000 

 

22 000 

 

24 000 

 

24 000 

 

24 000 

Tineri beneficiari ai 

activității centrelor 

177 951 82 300 84 300 86 300 86 300 86 300 

Centre de tineret 34 34 34 33 33 33 

 Programul de cercetare socială în domeniul tineretului, cu parteneri persoane fizice și 

juridice autorizate. Programul urmărește corelarea politicilor de tineret cu nevoile 

tinerilor, studiul fiind desfășurat în perioada 2003-2020. În ceea ce privește finanțarea, 

datele sunt următoarele: 

Tabel 3: Buget exprimat în LEI 

 Realizări 

până în 

2014 

Execuție 

preliminară 

2015 

Propuneri 

2016 

Estimări 

2017 

Estimări 

2018 

Estimări 

2019 

Total 

                                                           
7
 Sursa: http://mts.ro/informare-publica/buget/buget-mts-2015/, ultuma accesare: 17.03.2016 

http://mts.ro/informare-publica/buget/buget-mts-2015/
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Credite de 

angajament 

1 395 000 200 000 250 000 250 000 250 000 250 000 2 595 000 

Credite 

bugetare 

1 395 000 200 000 250 000 250 000 250 000 250 000 2 595 000 

 

Tabel 4: Eficiență/Rezultate 

 Realizări 

până în 

2014 

Execuție 

preliminară 

2015 

Propuneri 

2016 

Estimări 

2017 

Estimări 

2018 

Estimări 

2019 

Costuri 

medii/lucrare 

de cercetare 

 

81 700 

 

50 000 

 

63 000 

 

63 000 

 

63 000 

 

63 000 

Număr de 

proiecte 

finanțate 

 

2 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 Programul de suținere a acțiunilor de tineret, pentru care se remarcă următorii 

parteneri: direcțiile județene pentru tineret, administrația publică locală, structuri de și 

pentru tineret. Cadrul temporal rămâne același, 2013 – 2020, iar coordonatele bugetare 

sunt următoarele: 

 

Tabel 5: Buget exprimat în LEI 

 Realizări 

până în 

2014 

Execuție 

preliminar

ă 2015 

Propuneri 

2016 

Estimări 

2017 

Estimări 

2018 

Estimări 

2019 

Total 

Credite de 

angajame

nt 

 

46 694 000 

 

8 800 000 

 

4 950 000 

 

5 004 000 

 

5 065 000 

 

5 065 000 

 

75 578 000 

Credite 

bugetare 

46 694 000 8 800 000 4 950 000 5 004 000 5 065 000 5 065 000 75 578 000 
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Tabel 6 Eficiență/Rezultate 

 Realizări 

până în 

2014 

Execuție 

preliminară 2015 

Propuneri 

2016 

Estimări 

2017 

Estimări 

2018 

Estimări 

2019 

Cheltuieli 

medii/ proiect 

11 700 19 000 24 000 24 000 24 000 24 000 

Număr 

proiecte 

finanțate 

655 462 210 210 210 210 

Număr tineri 

beneficiari 

120 000 40 000 25 000 26 000 26 000 26 000 

 

 Programul „Dezvoltarea și diversificarea ofertei de servicii și programe pentru tineri, în 

special studenți” urmărește organizarea unor tabere studențești pentru tinerii cu 

rezultate bune sau cu situații sociale precare și se desfășoară între 2009 și 2020. 

Detaliem în continuare coordonatele financiare: 

Tabel 7 Buget exprimat în LEI 

 Realizări 

până în 2014 

Execuție 

preliminar

ă 2015 

Propuneri 

2016 

Estimări 

2017 

Estimări 

2018 

Estimări 

2019 

Total 

Credite de 

angajame

nt 

 

13 840 000 

 

1 500 000 

 

4 100 000 

 

4 100 000 

 

4 100 000 

 

4 100 000 

 

31 740 000 

Credite 

bugetare 

13 840 000 1 500 000 4 100 000 4 100 000 4 100 000 4 100 000 31 740 000 

 

Tabel 8 Eficiență/Rezultate 

 Realizări 

până în 

2014 

Execuție 

preliminară 

2015 

Propuneri 

2016 

Estimări 

2017 

Estimări 

2018 

Estimări 

2019 
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Cheltuieli 

medii/proiect 

200 310 220 220 220 220 

Tineri 

beneficiari ai 

programelor 

 

5 000 

 

5 000 

 

19 000 

 

19 000 

 

19 000 

 

19 000 

 

 La nivel local și regional, Legea nr. 350/2006 prevede că „autorităţile administraţiei 

publice locale şi judeţene asigură cadrul instituţional şi condiţiile necesare pentru participarea 

tinerilor la luarea deciziilor din domeniul tineretului”. În plus, același act normativ prevede 

obligativitatea organizării unor proceduri de consultare cu structurile neguvernamentale de 

tineret și pentru tineret. O altă prevedere a acestei legi este obligativitatea constituirii unui 

Fond destinat activităților de tineret la nivelul consiliilor județene, Consiliului General al 

Municipiului București și al consiliilor locale ale municipiilor reședință de județ. Starea de fapt în 

acest caz este detaliată în unul din documentele de referință al prezentului ghid –  „Diagnoza 

privind alocarea și utilizarea fondurilor publice destinate tinerilor” – lansat în octombrie 2015, 

de am extras o parte dintre indicatori. Remarcăm astfel că 30,88% dintre autoritățile locale au 

constituit fonduri destinate activităților de tineret, însă doar la nivelul a 26,7% dintre 

respondenți s-au cheltuit peste 50% din fonduri. Coordonata transparenței în alocarea și 

cheltuirea fondurilor rămâne problematică, mai ales în contextul în care sub 2% dintre 

autoritățile locale au constituit un consiliu consultativ pentru gestionarea fondurilor8. 

 Tot în 2015, a fost lansată Strategia Națională în domeniul politicii de tineret 2015 – 

20209, elaborată la inițiativa Ministerului Tineretului și Sportului în colaborare cu UNICEF. 

Obiectivul general al strategiei este: 

 susţinerea participării active a tinerilor la viaţa economică, socială, educațională, 

culturală şi politică a ţării, asigurând oportunităţi egale de acces la educaţie, ocupare şi 

                                                           
8
 Sursa: Raportul de diagnoză privind alocarea și utilizarea fondurilor publice destinate tinerilor: 

http://tineripentrudemocratie.cpedu.ro/diagnoza-privind-utilizarea-si-alocarea-fondurilor-publice-destinate-
tinerilor/, ultima accesare: 17.03.2016 
9
 Strategia Națională în domeniul politicii de tineret 2015 – 2020: http://mts.ro/noutati/guvernul-romaniei-a-aprobat-strategia-

nationala-pentru-tineret-2015-2020/, accesatla 17.03.2016 

http://tineripentrudemocratie.cpedu.ro/diagnoza-privind-utilizarea-si-alocarea-fondurilor-publice-destinate-tinerilor/
http://tineripentrudemocratie.cpedu.ro/diagnoza-privind-utilizarea-si-alocarea-fondurilor-publice-destinate-tinerilor/
http://mts.ro/noutati/guvernul-romaniei-a-aprobat-strategia-nationala-pentru-tineret-2015-2020/
http://mts.ro/noutati/guvernul-romaniei-a-aprobat-strategia-nationala-pentru-tineret-2015-2020/
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condiţii de viaţă decente, cu o atenţie particulară către adolescenții și tinerii care, din 

diferite motive, ar putea avea mai puţine oportunităţi. 

 

Mai mult, strategia are în vedere o serie de principii: 

 Principiul abordării globale şi integrate – o strategie care să acopere toate domeniile 

importante ale vieţii adolescenților și tinerilor şi să asigure intervenţia integrată a 

autorităţilor publice şi a celorlalte entităţi interesate pentru atingerea obiectivelor;  

 Principiul fundamentării politicilor pe cunoaştere – adoptarea deciziilor politice de pe o 

poziţie bine informată şi ştiinţific fundamentată; 

 Principiul recunoaşterii tinerilor ca resursă de dezvoltare durabilă – recunoaşterea 

tuturor adolescenților și tinerilor ca o resursă pentru societate şi asigurarea dreptului 

tinerilor de a participa la elaborarea politicilor care îi vizează, prin intermediul unui 

dialog structurat continuu cu tinerii şi organizaţiile neguvernamentale de şi pentru 

tineret; 

 Principiul cooperării – cooperarea autorităţilor administrației publice centrale şi locale 

cu organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret (ONGT), în toate problemele care 

privesc viaţa tinerilor;  

 Principiul nediscriminării – garantarea nediscriminării şi asigurarea şanselor egale de 

acces, indiferent de rasă, sex, vârstă, confesiune, origine etnică şi socială, orientare 

sexuală, orientare politică sau orice altă caracteristică, la programele, serviciile şi 

activităţile pentru tineret finanţate din surse publice.  

 Principiul toleranţei – promovarea toleranţei şi acceptării diferenţelor în toate 

programele pentru tineret şi în toate stabilimentele destinate activităţii de tineret, 

finanţate din surse publice și private;  

 Principiul solidarităţii – luarea în considerare a posibilelor diferenţe între condiţiile de 

viaţă, nevoile, aspiraţiile, interesele şi atitudinile tinerilor, datorate diferiţilor factori, şi 

acordarea unei atenţii particulare celor care, din diferite motive, ar putea avea 

oportunităţi mai puţine;  
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 Principiul abordării participative – asigurarea unei cât mai largi participări a tinerilor la 

viaţa publică şi încurajarea acestora în vederea asumării responsabilităţilor individuale 

sau de grup;  

 Principiul continuităţii şi coordonării – asigurarea continuităţii şi coordonării în procesul 

de planificare şi implementare a politicilor publice;  

  Principiul subsidiarităţii – exercitarea competențelor de către autoritatea administrației 

publice locale situată la nivelul administrativ cel mai apropiat de cetățean și care 

dispune de capacitatea administrativă necesară;  

  Principiul managementului bazat pe rezultate – asigurarea capacităţii de management 

orientat spre rezultate la nivelul tuturor entităţilor responsabile de implementarea 

politicilor, programelor şi măsurilor în domeniul tineretului;  

 Principiul transparenţei – asigurarea transparenţei şi a accesului la informaţii şi la 

tehnologii informaţionale adecvate pentru toţi tinerii şi pentru toate structurile 

implicate în implementarea Stragiei;  

 Principiul intervenţiei timpurii – includerea, unde este cazul, a unei dimensiuni de 

politică privind copiii, privitoare la drepturile şi protecţia acestora, având în vedere că 

viaţa şi perspectivele de viitor ale tinerilor sunt semnificativ determinate de 

oportunităţile, sprijinul şi protecţia primite în cursul copilăriei;  

 Principiul asigurării infrastructurii minime necesare – include politica de asigurare a 

infrastructurii minime necesare la nivelul societății pentru punerea în aplicare a 

Strategiei pentru tineret la un nivel comparativ cu cel din statele U.E;  

 Principiul sportul – un mod de viață – generalizarea sportului de masă în rândul tinerilor.  

 

Odată cu lansarea acestei strategii, este recunoscută formal necesitatea perceperii 

problematicii politicilor de tineret într-o manieră transversală și formularea acestora ca atare. 

Strategia vizează patru domenii de acțiune: 

 Cultură și educație non-formală; 

 Sănătate, sport și recreere; 

 Participare și voluntariat; 
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 Muncă și antreprenoriat. 

Pentru implementare, strategia prevede înființarea unui comitet consultativ de coordonare, 

prezidat de Ministerul Tineretului și Sportului. Componența comitetului ar urma să cuprindă 

atât reprezentanți ai autorităților publice – centrale și locale – cât și reprezentanți ai 

organizațiilor neguvernamentale de tineret, coordonarea rămânând în atribuțiile MTS. Dintre 

autoritățile publice, cele enumerate mai jos vor avea reprezentanți la nivelul comitetului: 

 Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice; 

 Ministerul Educaţiei Naţionale; 

 Ministerul Sănătăţii;  

 Ministerul Afacerilor Interne;  

 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;  

 Ministerul Justiţiei;  

 Ministerul Fondurilor Europene;  

 Avocatul Poporului;  

 Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din Romania. 

 

Recent, Ministerul Tineretului a anunțat lansarea unui proces de consultare în vederea 

modificării Legii Tinerilor, prima ședință de consultare la nivel regional fiind programată în 

București, pe 9 februarie 201610. Sesiuni informale de consultare au fost organizate de altfel 

încă din luna ianuarie, cu participarea a peste 30 de structuri de tineret. În urma sesiunii de 

dezbateri din ianuarie au fost propuse o serie de măsuri prioritare: 

 Principiul parteneriatelor, al consultării și implicării mai multor factori interesați și mai 

multor sectoare; 

 Principiul autonomiei; 

 Buget specific alocat către activitățile de tineret; 

 Centrele de tineret – standarde de calitate și roluri; 

 Mecanisme de monitorizare și evaluare pentru utilizarea eficientă a resurselor; 

                                                           
10

 La data publicării prezentului document aceste consultări nu erau finalizate, însă procesul desfășurării acestora poate fi 
urmărit pe site-ul MTS: www.mts.gov.ro; 
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 Lărgirea cadrului de definire a ONG-urilor și a structurilor de tineret în sens legislativ 

care susțin activități de tineret; 

 Identificarea și precizarea de categorii de tineri; 

 Definirea unor termeni și sintagme de clarificare; 

 Consultarea sectorului de tineret și participarea la elaborarea și implementarea 

politicilor naționale11. 

 

Tot în ianuarie 2016, MTS a anunțat reînceperea activității Consiliului pe Probleme de 

Tineret, for consultativ cu rol în elaborarea și monitorizarea implementării politicilor în 

domeniul tineretului. Odată cu acest anunț a fost lansată o invitație de participare către 

organizațiile neguvernamentale de tineret și au fost trasate prioritățile MTS pentru 2016 în 

acest domeniu: 

 Coagularea unei mișcări de tineret cu scopuri comune, care să aibă reprezentativitate 

reală în sectorul de tineret; 

 Promovarea activităților de voluntariat în rândul tinerilor și recunoașterea 

competențelor dobândite; 

 Elaborarea planurilor de lucru pentru implementarea strategiei naționale pentru 

tineret.; 

 Crearea unor poli de atracție și dezvoltare pentru sectorul de tineret; 

 Creșterea calității lucrului cu tinerii. 

 

Identificăm un exemplu de bună practică la nivel local în Cluj-Napoca, oraș desemnat 

Capitală Europeană a Tineretului în 2015. Prin decizia consililui local, programul a fost gestionat 

de către Federația SHARE, platformă ce reunește 31 de organizații neguvernamentale. Deși 

raportul financiar pentru 2015 nu este încă disponibil, datele pentru anul de pregătire 2014 

indică o bună colaborare între autoritățile publice locale și mediul ONG, finanțarea provenind în 

mare măsură de la autoritățile locale. 

                                                           
11

 Sursa: http://mts.ro/noutati/andrei-popescu-deschide-seria-de-consultari-pe-tema-reglementarii-activitatii-de-tineret-in-
romania/, ultima accesare: 17.03.2016 

http://mts.ro/noutati/andrei-popescu-deschide-seria-de-consultari-pe-tema-reglementarii-activitatii-de-tineret-in-romania/
http://mts.ro/noutati/andrei-popescu-deschide-seria-de-consultari-pe-tema-reglementarii-activitatii-de-tineret-in-romania/


20 
 

 

Tabel 9: Finanțarea proiectului pentru anul de pregătire 201412  

Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca 2 300 000 LEI 

Tineret în Acțiune 103 709,31 LEI 

EEA Grants – Fondul ONG din România - FDSC 173 274,46 LEI 

Nemzeti Csalad - es szocialpolitikai intezet 7 669,6 LEI 

Administrația Fondului Cultural Național 75 600 LEI 

Mediul Privat 291 644 LEI 

Total: 2 951 897,37 LEI 

  

Tinerii par a fi dobândit o vizibilitate crescută în spațiul românesc pe mai multe 

coordonate, dintre care se remarcă cea politică, cea socială și cea culturală. Accesul la 

programele de finanțare și mobilitate din spațiul european pare a fi provocat o anumită 

efervescență la nivelul organziațiilor de tineret; merită astfel urmărit procesul recent demarat 

de reformulare a legislației și a politicilor în domeniu, în speranța că dinamismul mediului ONG 

va provoca o deschidere și o sporire a transparenței la nivelul autorităților publice.  

Pe scurt: 

Principalii actori 

responsabili de politicile de 

tineret; 

 Ca membri ai Comitetului consultativ de coordonare a 

implementării Strategiei Naționale în domeniul politicii de 

tineret 2015 – 2020: 

o Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice; 

o Ministerul Educaţiei Naţionale; 

o Ministerul Sănătăţii;  

o Ministerul Afacerilor Interne;  

o Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice;  

o Ministerul Justiţiei;  

                                                           
12

 Sursa: http://ro.cluj2015.eu/rapoarte.html  

http://ro.cluj2015.eu/rapoarte.html
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o Ministerul Fondurilor Europene;  

o Avocatul Poporului;  

o Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din 

Romania. 

 Consiliului pe Probleme de Tineret în cadrul Ministerului 

Tineretului și Sportului; 

 Consultări cu structuri ale mediului asociativ de tineret. 

Structurile și modalitățile 

prin care tinerii se pot 

implica în comunitate; 

Consultare publică; 

Dezbatere publică; 

Organizații de tineret, consilii si reprezentare în structurile create de 

Ministerul Tineretului și Sportului. 

Modalitățile prin care tinerii 

se pot implica în procesele 

decizionale ce vizează 

politicile de tineret și 

gestiunea fondurilor de 

tineret; 

 Consiliului pe Probleme de Tineret în cadrul Ministerului 

Tineretului și Sportului; 

 Structuri federative de reprezentare a organizațiilor de 

tineret (ex. Consiliul Tineretului din România) care reprezintă 

tinerii  în dezbaterile organizate de decidenți pe probleme de 

tineret. 

Exemple de bună practică în 

gestiunea fondurilor de 

tineret; 

 Programul de suținere a acțiunilor de tineret, pentru care se 

remarcă următorii parteneri: direcțiile județene pentru 

tineret, administrația publică locală, structuri de și pentru 

tineret. 

 Lansarea unui proces de consultare a mediului asociativ de 

tineret în vederea modificării Legii Tinerilor13, fiind propuse o 

serie de măsuri prioritare, printre care și constituirea și 

reglementarea unui buget specific alocat către activitățile de 

tineret. 

                                                           
13

 La data publicării prezentului document aceste consultări nu erau finalizate, însă procesul desfășurării acestora poate fi 
urmărit pe site-ul MTS: www.mts.ro; Informații suplimentare despre consultările regionale, se pot accesa la adresa: 
http://mts.ro/noutati/consultarile-publice-regionale-in-cifre/  

http://www.mts.ro/
http://mts.ro/noutati/consultarile-publice-regionale-in-cifre/
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Exemple de bună practică în 

stimularea și facilitarea 

implicării tinerilor în 

procese decizionale; 

Legea Tinerilor (Legea nr. 350/2006) include între principiile 

enunțate asigurarea participării tinerilor la deciziile care îi vizează, 

inclusiv la elaborarea, promovarea și realizarea politicilor în 

domeniul tineretului, în special prin intermediul structurilor 

neguvernamentale de tineret și pentru tineret. 

Strategia Națională în domeniul politicii de tineret 2015 – 202014, 

elaborată la inițiativa Ministerului Tineretului și Sportului în 

colaborare cu UNICEF are ca obiectiv general susţinerea participării 

active a tinerilor la viaţa economică, socială, educațională, culturală 

şi politică a ţării. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Strategia Națională în domeniul politicii de tineret 2015 – 2020: http://mts.ro/noutati/guvernul-romaniei-a-aprobat-
strategia-nationala-pentru-tineret-2015-2020/, accesatla 17.03.2016 

http://mts.ro/noutati/guvernul-romaniei-a-aprobat-strategia-nationala-pentru-tineret-2015-2020/
http://mts.ro/noutati/guvernul-romaniei-a-aprobat-strategia-nationala-pentru-tineret-2015-2020/
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CAPITOLUL III – ZONA DE TINERET ÎN SPAȚIUL INTRA ȘI EXTRA COMUNITAR 

 

Creșterea capacității ONG-urilor de tineret de a se implica în procesele de alocare și 

gestionare a fondurilor de tineret, precum și stimularea adoptării principiilor bunei guvernări în 

aceste procese de către autoritățile publice reprezintă deziderate cărora li se subscrie și 

prezentul document care își propune să ofere o serie de exemple de bună practică privind buna 

guvernare în ceea ce privește gestionarea fondurilor de tineret și implicarea ONGT-urilor în 

aceste procese, la nivel european.  

 

SECȚIUNEA 3.1 – FACILITĂȚI PENTRU TINERII DIN REPUBLICA MOLDOVA 

 

Vom oferi în continuare o privire de ansamblu asupra elaborării și implementării 

politicilor de tineret din Republica Moldova ținând seama de o serie de documente cadru și de 

actorii responsabili pentru sectorul de tineret. Dat fiind faptul că Republica Moldova a fost 

parte componentă a Uniunii Sovietice, ne vom raporta în acest demers doar la momentele 

ulterioare declarării independenței din 1991. Moneda de referință pentru situațiile în care sunt 

exprimate sume de bani este dată de MDL – Leu Moldovenesc.  

Legea cu privire la tineret, adoptată în 1999 și republicată în 2007 definește tinerii drept 

persoane cuprinse între 16 și 30 de ani. Același document trasează o serie de principii de 

respectat în ceea ce privește activitățile de tineret: 

„a) respectarea şi implementarea drepturilor şi libertăţilor omului, valorilor naţionale şi 

universale, particularităţilor istorice şi culturale ale Republicii Moldova; 

b) participarea tineretului, inclusiv prin structurile sale reprezentative, la elaborarea, 

promovarea şi realizarea politicii şi programelor de dezvoltare a societăţii şi, în special, a 

programelor ce ţin de dezvoltarea armonioasă a tinerilor; 

c) accesul liber al fiecărui tânăr la serviciile sociale; 

d) egalitatea în drepturile civile şi politice; 

e) crearea de condiţii pentru dezvoltarea şi afirmarea tinerilor; 
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f) garantarea dreptului la instruire, educaţie, la dezvoltare spirituală şi fizică, la ocrotire 

a sănătăţii, la pregătire profesională şi plasare în câmpul muncii, la susţinere materială şi 

financiară în asigurarea cu locuinţă; 

g) cooperarea autorităţilor şi instituţiilor publice cu organizaţiile şi mişcările de tineret; 

h) respectarea Constituţiei şi legislaţiei în vigoare, responsabilitatea fiecărui tânăr faţă 

de stat şi de societate”.15 

 

Deși scena politică a Republicii Moldova nu este dintre cele mai stabile, Ministerul 

Tineretului și Sportului rămâne, la nivel central, autoritatea responsabilă în domeniu. Printre 

sarcinile Ministerului se numără elaborarea unui cadru legislativ în domeniul tineretului, 

implementarea programelor de tineret, evaluarea acestor programe, monitorizarea evoluției 

sectorului de tineret, lansarea unor programe de tineret, sprijinirea organizațiilor 

neguvernamentale active în domeniul tineretului prin acordarea de granturi și monitorizarea 

utilizării acestora, coordonarea și consilierea organizațiilor de tineret. La nivelul ministerului a 

fost înființată o altă entitate cu rol decizional, Colegiul Ministerului Tineretului și Sportului. 

Componența colegiului dovedește faptul că și în Republica Moldova, politica de tineret este una 

transversală, Colegiul reunind oficiali atât din ministerul de resort cât și din alte ministere cu 

domenii de activitate tangențiale, cum ar fi Ministerul Educației. Mai mult, Colegiul include și 

doi membri ai societății civile, Președintele Consiliului Organizațiilor Studențești și Președintele 

Consiliului Național al Tinerilor.  

Prezența societății civile în procesul decizional este întărită de către Consiliul Consultativ 

al Tinerilor, entitate non-formală sub umbrela căreia sunt reprezentate mai multe organizații de 

tineret, consilii și centre de tineret. Consiliul are însă un rol strict consultativ în formularea și 

punerea în practică a strategiilor și programelor pentru tineri. Tot un rol consultativ 

îndeplinește și Consiliul Național al Tinerilor din Republica Moldova care întrunește 41 de 

organizații neguvernamentale de tineret și 3 consilii regionale ale tinerilor care la rândul lor 

reprezintă 50 de organizații locale de tineret.  

                                                           
15

  Legea 279/1999 cu privire la tineret, disponibilă la: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311644, accesat la 17.03.2016 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311644
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În plus, în cadrul Parlamentului a fost înființată o comisie pentru cultură, educație, 

cercetare, tineret, sport și mass media. Aceasta are atât un rol de inițiator al legislației în 

domeniu cât și unul de monitor al implementării.  

La nivel local și regional se remarcă Departamentele pentru Educație, Tineret și Sport ca 

agenți de implementare a politicilor naționale. Acestea nu sunt însă parte a administrației 

guvernamentale, ceea ce face ca în privința politicilor locale, intervenția ministerului să fie 

limitată la formularea unor recomandări. Finanțarea departamentelor revine administrației 

publice locale, care în proiectul de buget pentru fiecare an prevede anumite sume pentru 

sectorul de tineret.16  

Conform legii nr. 279/1999 cu privire la tineret, activitățile în domeniu sunt sprijinite de 

stat în mai multe moduri, dintre care amintim: 

 „acordarea în mod prioritar de spaţii, clădiri, localuri, utilaj şi de alte bunuri *...+; 

 contribuţii la pregătirea şi perfecţionarea persoanelor care activează în 

organizaţiile neguvernamentale de tineret; 

 garantarea neamestecului în activitatea asociaţiilor de tineret cărora le acordă 

ajutor.”17 

Același document reglementează și finanțarea în domeniu. În aceste condiții este 

prevăzută alocarea unei sume de 3% din bugetul de stat respectiv din bugetele administrațiilor 

locale pentru programe de tineret. Fondurile sunt acordate pe baza de concurs, un exemplu 

concret în acest sens fiind Programul anual de granturi al Ministerului Tineretului și Sportului. 

Concursul pentru 2016 se va încheia la 15 ianuarie 2016 și va acorda prioritate proiectelor ce 

pot contribui la implementarea Strategiei de Dezvoltare a Sectorului de Tineret pentru perioada 

2014 - 2020. Implementarea proiectelor trebuie să fie limitată din punct de vedere temporal la 

11 luni, pentru a asigura încheierea în 2016. 

Din punct de vedere financiar, sumele acordate de Minister pot fi între 20 000 și 150 000 

de MDL pentru proiectele de nivel local/regional, respectiv 50 000 – 300 000 de MDL pentru 

                                                           
16

 Reviews on Youth Policies and Youth Work in the Countries of Eastern Europe and Caucasus – Republic of Moldova, 2011, 

Publicat în cadrul parteneriatului Consiliului Europei și al Comisiei Europene cu privire la tineret, 2011 
17

 Legea 279/1999 cu privire la tineret 
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proiectele de nivel național. Organizațiile candidate se angajează însă la cofinanțarea 

proiectului cu cel puțin 20% din suma totală necesară implementării.18  

 În 2014 a fost adoptată Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020, 

bazată pe următoarele principii: 

 egalitatea în drepturi pentru tineri.;  

 nediscriminarea şi egalitatea de şanse;  

 participarea – angrenarea tinerilor în procesul decizional, rolul acestora urmând a 

depăși caracterul pur consultativ;  

 autonomia structurilor de tineret;  

 cooperarea intersectorială; 

 parteneriatul între autorități, societatea civilă și mediul academic pentru dezvoltarea 

unor soluții viabile; 

 imparţialitatea; 

 transparenţa.  

  

 Strategia vizează dezvoltarea și consolidarea sectorului pentru a crea în final un 

mediu ce poate „asigura evoluţia fiecărui tînăr în plan personal şi profesional, inclusiv a celor 

din grupurile cu posibilităţi reduse”.19 În acest context au fost formulare și obiectivele pentru 

anii 2014-2020 ce urmăresc sporirea implicării tinerilor în consolidarea democrației, integrarea 

acestora în societate prin accentuarea, în procesul de formare a unor cunoștințe, atitudini și 

comportamente specifice, stimularea spiritului antreprenorial și a cunoștințelor necesare 

angajării, „dezvoltarea infrastructurii sectorului de tineret și a mecanismelor de suport în 

asigurarea calității lucrului de tineret”.20 

 În prezentarea situației generale a tinerilor și a politicilor de tineret din Republica 

Moldova, Strategia amintește crearea a două tipuri de centre pilot în 2003 ca demersuri 

timpurii în activitatea de tineret. Prima categorie era cea a centrelor de resurse și informare, 

                                                           
18

 Pagina Concursului de Granturi pe site-ul Ministerului Tineretului și Sportului: http://www.mts.gov.md/content/ministerul-
tineretului-si-sportului-lanseaza-platforma-wwwproiectulmeumd-pentru-programul-0, accesata la 17 martie 2016. 
19

 Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020, disponibilă la: http://mts.gov.md/content/strategia-

nationala-de-dezvoltare-sectorului-de-tineret-pentru-anii-2014-2020, accesată la 17 martie 2016. 
20

 Idem 

http://www.mts.gov.md/content/ministerul-tineretului-si-sportului-lanseaza-platforma-wwwproiectulmeumd-pentru-programul-0
http://www.mts.gov.md/content/ministerul-tineretului-si-sportului-lanseaza-platforma-wwwproiectulmeumd-pentru-programul-0
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create în: Chișinău, Soroca, Basarabeasca, Biești, Ungheni, Bălți, Comrat, Fălești, Criuleni, Orhei, 

Edineț, Leova, Sîngerei, Dubăsari, Alexăndreni cu sprijinul UNICEF și al Fondului de Investiții 

Sociale din Moldova. În majoritatea cazurilor, crearea centrelor pentru tineri a fost inițiativa 

mediului ONG, însă peste 90% dintre ele au acum statut de instituții publice pentru că 

finanțarea a fost preluată de autoritățile locale, respectiv regionale. Cea de-a două categorie 

era cea a centrelor de informare și sănătate. În acest cadru se evidențiază implicarea 

Ministerului Sănătății, prin ordinul căruia începând cu 2012 fiecare raion are un astfel de centru 

finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină.21  

 În plus, între 2004 și 2011 au fost create 38 de centre comunitare de servicii integrate 

cu sprijinul Fondului de Investiții Sociale. Și aceste centre au statut de instituții publice, fiind în 

prezent finanțate de către autoritățile locale, respectiv regionale.  

 Strategia de Dezvoltare a Sectorului de Tineret susține armonizarea politicilor de 

tineret ale Republicii Moldova cu cele ale Uniunii Europene, urmărind îndeplinirea a două 

obiective specifice până în 2018:  

1. crearea unui număr mai mare de oportunități egale pentru toți tinerii în educație și pe 

piața forței de muncă;  

2. promovarea cetățeniei active, a incluziunii sociale și a solidarității în rândul tuturor 

tinerilor. 

 Pentru succesul strategiei în ansamblu au fost formulate patru priorități ce corespund 

obiectivelor specifice pentru 2020: 

1. Participarea tinerilor; 

2. Serviciile pentru tineri; 

3. Oportunităţile economice pentru tineri; 

4. Consolidarea sectorului de tineret. 

În ceea ce privește prima prioritate, trebuie menționat faptul că, deși în Republica 

Moldova gradul de participare al tinerilor este printre cele mai mari dintre statele din 

Parteneriatul Estic, respectiv 11%, au fost luate măsuri pentru augmentarea sa. Organizațiile de 

tineret pot participa la procesul decizional prin organisme ca Grupul de lucru Politici Sociale, 
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 Idem 
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Educație și Sănătate sau Consiliul Național pentru Participare, iar la nivelul guvernului sunt 

consultate în cadrul Comisiei guvernamentale pentru politicile de tineret, constituită în 2011. 

Tot pentru îndeplinirea acestei priorități Strategia propune elaborarea a minim 6 acte 

normative urmând a garanta participarea tinerilor și egalitatea de șanse în alegerea 

reprezentanților implicați nemijlocit; componenta calitativă este însă ignorată, nefiind explicată 

nici alegerea numărului propus pentru aceste acte normative, nici modalitatea în care acestea 

ar rezolva problema neparticipării tinerilor cu oportunități reduse.  

Mobilitatea tinerilor este identificată drept proces ce ar putea spori pe termen lung și 

participarea. Sunt propuse două coordonate pentru mobilitatea tinerilor: cea a mobilităților 

internaționale în cadrul programului Erasmus+ și cea a mobilităților în interiorul țării, caz în care 

școala rămâne principalul facilitator. Informarea tinerilor joacă și ea un rol important pe termen 

mediu și lung, documentul menționând un aspect evidențiat și de către Planul Federal pentru 

Copii și Tineri din Germania: necesitatea conștientizării riscurilor utilizării internetului și prin 

urmare a importanței asigurării protecției tinerilor în mediul virtual.  

A doua prioritate presupune dezvoltarea serviciilor pentru tineri, demers în care se 

remarcă interferența sectorului educațional pentru realizarea unei tranziții facile între sistemul 

școlar și piața muncii, tranziție tânăr-adult. În cadrul acestei priorități este adusă în discuție și 

necesitatea stabilirii unui sistem de evaluare a serviciilor pentru tineri, sistem ce ar trebui 

teoretic să devină funcțional până la sfârșitul lui 2015, în cadrul Ministerului Tineretului și 

Sportului.  

Problema oportunităților economice reduse pentru tineri se află, conform Strategiei 

pentru Dezvoltarea Sectorului de Tineret la baza migrației tinerilor în afara Republicii Moldova, 

iar documentul redă chiar situația pe grupuri de vârstă, după cum urmează: 

Tabel 1, Situația migranților (actuali și potențiali) din totalitatea populației, pe grupe de vârstă (Sursă: 

Strategia pentru Dezvoltarea Sectorului de Tineret 2010)  

 Migranți actuali Potențiali migranți Populația totală 

15 – 24 de ani 19,1% 30,6% 23,0% 

25 – 34 de ani 33,4% 34,7% 23,7% 
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 Printre soluțiile propuse se numără stagiile de practică de lungă durată, pentru 

familiarizarea tinerilor cu piața muncii și pentru a îi ajuta pe aceștia să dobândească experiență. 

Un prim pas a fost făcut în acest sens prin lansarea unui portal pentru publicarea stagiilor de 

practică disponibile atât în mediul privat cât și în sistemul de stat – www.stagii.gov.md. Acesta 

este un exemplu bun de colaborare între societatea civilă și autorități, fiind o inițiativă a 

Asociației Moldovenilor din Marea Britanie, a Asociației Jeunes Moldaves, din Franța și a 

Biroului pentru Relații cu Diaspora din Cancelaria de Stat; implementarea este realizată de 

Serviciul public suedez de angajare cu finanțare din partea Uniunii Europene.22 Portalul este 

adresat tinerilor ce locuiesc în interiorul și în afara granițelor Republicii Moldova, unul dintre 

obiective fiind clar atragerea celor care studiază în strainătate. 

 Un alt exemplu de program de tineret sub semnul acestei priorități este Innovative 

Entrepreneurship for Sustainable Development – Antreprenoriat inovativ pentru dezvoltare 

durabilă, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare între 2013 și 2015, cu 

un buget total de 871,568$, donatorii find Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, 

Guvernul Norvegiei, și Regatul Unit. Scopul proiectului este de a crea centre de dezvoltarea 

carierei în cinci regiuni din Republica Moldova, pentru formarea șomerilor, a absolvenților și a 

tinerilor care doresc să se întoarcă în Republica Moldova în grupe de 20 până la 40 de 

participanți, efectele urmând a fi vizibile atât în mediul economic, prin integrare pe piața muncii 

și ameliorarea fenomenului cunoscut ca brain drain, cât și în cel social, prin sporirea incluziunii. 

Centrele de Dezvoltare Inovativă a Carierei au fost deschise în Chișinău, Cahul, Bălți, Rezina și 

Comrat și au facilitat angajarea a peste 200 de persoane care au primit consilere.23  

 Pentru îndeplinirea ultimei priorități, consolidarea sectorului de tineret, Strategia 

propune profesionalizarea activităților de tineret prin formarea și certificarea lucrătorilor de 

tineret. Pentru 2016 este importantă crearea unui mecanism pentru asigurarea și controlul 

calității acestor acitivități. În același timp, se afirmă că doar „organizațiile neguvernamentale 

preocupate de sectorul de tineret constituie 7,4% ”, deși activitatea a peste 60% dintre ONG-

urile din Moldova are în vedere copii sau tineri ca beneficiari.  

                                                           
22

 http://stagii.gov.md/despre-program, accesat la 17 martie 2016 
23

 Portalul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica Moldova: 

http://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/operations/projects/poverty_reduction/Innovative%20Entrepreneurship
%20for%20Sustainable%20Employment/, accesat la 17 martie 2016 

http://www.stagii.gov.md/
http://stagii.gov.md/despre-program
http://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/operations/projects/poverty_reduction/Innovative%20Entrepreneurship%20for%20Sustainable%20Employment/
http://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/operations/projects/poverty_reduction/Innovative%20Entrepreneurship%20for%20Sustainable%20Employment/


30 
 

 Concluziile pot fi formulate tocmai plecând de la această ultimă prioritate, sprijinindu-ne 

pe date extrase din Strategie. Deși legislația în domeniu pare destul de clară, iar organizațiile de 

tineret destul de active, tinerii preferă alte surse de informare: televiziunea - 79,8%, internetul - 

78,6% şi ziarele - 26,5%. Informarea tinerilor cu privire la propriile drepturi și oportunități lasă 

de dorit, dovadă faptul că puțin peste 8% dintre tineri știu exact ce drepturi au, iar peste 35% 

declară că nu sunt informați cu privire la aceste drepturi. Mai mult, încrederea în „structurile de 

tineret” nu este dintre cele mai ridicate, cu un nivel de doar 39,4% în 2013,24 datele reflectând 

opinia tinerilor între 18 și 29 de ani. Interesant de notat aici este faptul că mediul ONG nu se 

suprapune perfect acestor structuri, astfel că la nivelul întregii populații gradul de încredere în 

ONG-uri este de doar 1,4%. 

Putem afirma fără îndoială că situația politică a Republicii Moldova influențează 

percepțiile cetățenilor și îngreunează derularea unor proiecte de tineret de anvergură, însă este 

remarcabil faptul că în ciuda acestei situații, cadrul legislativ nu a suferit schimbări 

semnificative. Mai mult, având la dispoziție un punct de vedere din teritoriu, cel al Consiliului 

Național al Tinerilor, putem califica procesul acordării fondurilor de tineret ca având un grad 

ridicat de transparență, asta sigur în condițiile în care practicile autorităților din domeniu 

coincid deplin cu reglementările. 

 

Pe scurt: 

Principalii actori 

responsabili de politicile de 

tineret; 

 Ministerul Tineretului și Sportului; 

 Colegiul Ministerului Tineretului și Sportului – care reunește 

reprezentanți din toate ministerele cu domenii de activitate 

tangențiale domeniului de tineret, precum și doi 

reprezentanți ai societății civile; 

 Consiliul Organizațiilor Studențești; 

 Consiliul Național al Tinerilor; 

 Parlamentul – comisia pentru cultură, educație, cercetare, 

tineret, sport și mass-media; 
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 Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020 
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 Departamentele pentru Educație, Tineret și Sport de la nivel 

local – cu rol de agenți de implementare a politicilor 

naționale (finanțate de la nivelul administrațiilor publice 

locale). 

Structurile și modalitățile 

prin care tinerii se pot 

implica în comunitate; 

Organizații de tineret, consilii și centre de tineret 

Modalitățile prin care tinerii 

se pot implica în procesele 

decizionale ce vizează 

politicile de tineret și 

gestiunea fondurilor de 

tineret; 

Consiliul Consultativ al Tinerilor are rol în formularea și punerea în 

practică a stagiilor și programelor pentru tineri; 

Consiliul Național al Tinerilor – rol consultativ în elaborarea 

politicilor de tineret. 

Exemple de bună practică în 

gestiunea fondurilor de 

tineret; 

Ministerul Tineretului și Sportului este responsabil de 

implementarea și evaluare programelor de tineret, precum și de 

monitorizarea evoluției sectorului de tineret. 

+ sprijinirea ONGurilor active în domeniul de tineret se face prin 

acordarea de granturi și monitorizarea acestor fonduri; 

+ Se oferă și consiliere acestor ONG-uri; 

3% din bugetul administrațiilor locale sunt alocați prin lege 

programelor de tineret; 

Ele se alocă prin Programul anual de granturi al Ministerului 

Tineretului și Sportului care prioritizează spre finanțare acele 

proiecte care contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei de 

Dezvoltare a Sectorului de Tineret. 

Finanțarea de către autoritățile locale a centrelor comunitare de 

servicii integrate (deschise inițial cu sprijinul Fondului de Investiții 

Sociale). 

Exemple de bună practică în Garantată de către Legea cu privire la tineret, 2007; 
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stimularea și facilitarea 

implicării tinerilor în 

procese decizionale; 

Grupul de lucru Politici Sociale, Educație și Sănătate; 

Consiliul Național pentru Participare; 

Comisia guvernamentală pentru politicile de tineret (din 2011). 

 

SECȚIUNEA 3.2 – FACILITĂȚI PENTRU TINERII DIN GERMANIA 

 

În abordarea subiectului politicilor de tineret în spațiul german este esențial să aducem 

în discuție istoria politică recentă a acestui stat. La începutul Războiului Rece se poate vorbi 

despre două entități politice separate: Republica Federală Germană, în sfera de influență a 

democrațiilor vestice învingătoare în cel de-al Doilea Război Mondial – Statele Unite, Regatul 

Unit și Franța – și Republica Democrată Germană, controlată de Uniunea Sovietică.  

În Republica Federală Germană trupele Aliaților au demarat un proces de reeducare a 

populației pentru facilitarea procesului de democratizare, punând bazele a peste 300 de Centre 

pentru Activități de Tineret. În ceea ce privește impactul, se estimează că peste 2.5 milioane de 

tineri au avut contact cu centrele. Activitățile acestora vizau domeniul socio-cultural și cel al 

artelor.  

De partea cealaltă a Cortinei de Fier, Freie Deutsche Jugend („Tineretul German Liber”) 

era organizația oficială de tineret a RDG astfel că în 1987, dintre locuitorii sub 18 ani 86%  erau 

membri. Participarea ridicată se explică relativ ușor luând în considerare doi factori: în primul 

rând, se poate vorbi despre o legătură directă dintre FDJ și sistemul educațional, prin 

organizarea de tabere școlare și activități de voluntariat, iar, în al doilea rând, dat fiind 

contextul politic totalitar, misiunea FDJ era de a dezvolta și a promova o „personalitate 

socialistă” conform ideologiei partidului comunist. Controlul strict exercitat de către Stasi, 

securitatea de stat a RDG, făcea ca tinerii să participe la acțiunile FDJ pentru a evita sancțiuni 

politice.25 

După reunificarea Germaniei, legislația federală a definit în mai multe rânduri activitățile 

de tineret. Codul Social german din 1991, republicat în 2012, îi consideră pe cei între 14 și 26 de 

                                                           
25

 Christian SPATSCHECK, „The German Perspective: Youth Work, Integration and Policy” în Filip Coussée et al. (Ed.) The History 
of Youth Work in Europe – Relevance for Youth Policy Today, Vol. 1, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2009, pp 98-99 
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ani drept persoane tinere.26 Conform acestui document, activitățile de tineret, Jugendarbeit, ar 

trebui desfășurate pornind de la interesele tinerilor, având drept obiectiv principal încurajarea 

responsabilizării acestora și a asumării unor angajamente sociale. Codul Social prevede 

implicarea unor asociații, grupuri și inițiative ale tinerilor pentru îndeplinirea acestor obiective 

și indică drept puncte cheie în activitățile de tineret: 

 Activitățile extrașcolare de formare în domeniile: politic, social, al sănătății, 

cultural, al științelor naturale și tehnic; 

 Activități sportive, jocuri și activități de socializare; 

 Activități privind piața muncii, școala și familia; 

 Activități de tineret la nivel internațional; 

 Activități de recreere pentru copii și tineri; 

 Consilierea tinerilor.27 

Politica de tineret este și în Germania una transversală, cu mai multe niveluri de 

responsabilitate. La nivel federal, se poate vorbi de responsabilitate împărțită între ministerele 

ale căror domenii de acțiune au impact și asupra tinerilor, aici putând fi incluse de exemplu 

domeniul educațional și cel al sănătății. Principalul actor implicat este însă Ministerul Federal al 

Familiei, Persoanelor Vârstnice și Tineretului. Instrumentul central de acțiune al ministerului 

este Planul Federal pentru Copii și Tineri, implementat în forma inițială încă din anii 1950.  

Prima dimensiune a acestui plan vizează integrarea tinerilor pe piața muncii prin 

facilitatea tranziției din sistemul educațional în cel ocupațional pe de o parte și prin sprijinirea 

tinerilor cu oportunități reduse pe de altă parte. În acest context a fost lansată inițiativa Jugend 

Stärken, in traducere „Atuurile tinerilor”, ce urmărește mai multe coordonate. 

 Colaborarea dintre instituțiile sistemului educațional și angajatori, pentru 

armonizarea ofertelor educaționale cu cerințele pieței muncii, 

 Acordarea de asistență tinerilor imigranți pentru învățarea limbii germane și 

găsirea unui loc de muncă prin finanțarea proiectului pilot Junge Flüchtlinge im 

                                                           
26

 Codul Social, capitolul 1, paragraful 7, disponibil la: http://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/ , accesat la 17 martie 2016  
27

 Codul Social capitolul 2, secțiunea 1, paragraful  11, disponibil la: http://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/ , accesat la 17 martie 
2016 

http://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/
http://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/
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Jugendmigrationsdienst – „Tineri Refugiați în Serviciul de Migrație a Tinerilor” 

începând cu septembrie 2015; 

 Acordarea de asistență tinerilor dezavantajați sau cu dizabilități. Este vorba în 

acest caz despre derularea, între 2015 și 2018, a proiectului Jugend Stärken im 

Quartier – „Atuurile tinerilor din vecinătate”  în colaborare cu Ministerul Federal 

al Mediului, Construcțiilor, Dezvoltării Urbane și Siguranței Nucleare care va 

include peste 180 de comunități pilot ce vor urmări integrarea acestor tineri 

după absolvirea școlii; 

 Stimularea antreprenorilor care oferă tinerilor cu dizabilități stagii de practică și 

locuri de muncă.28 

Cea de-a doua dimensiune a planului vizează dezvoltarea competențelor în rândul 

tinerilor. Se urmărește în acest caz organizarea de întâlniri internaționale între tineri pentru 

familiarizarea și armonizarea cu politicile de tineret din spațiul Uniunii Europene, cultivarea 

valorilor toleranței și democrației și dezvoltarea competențelor media. Cel de-al doilea obiectiv 

menționat este dus la îndeplinire prin colaborarea cu Alianța pentru Democrație și Toleranță 

formată la nivelul Ministerului Federal al Afacerilor Interne și al Ministerului Federal al 

Justiției.29  Dezvoltarea competențelor media urmărește nu doar creșterea angajabilității 

tinerilor ci și responsabilizarea și senzibilizarea acestora cu privire la utilizarea internetului și a 

rețelelor de socializare.30 În final, a treia dimensiune a Planului Federal pentru Copii și Tineri 

vizează implementarea coerentă a unei politici de tineret de sine stătătoare pornind de la 

nivelul federal și până la cel local.  

În ceea ce privește informarea privind accesarea fondurilor de tineret, la nivelul 

ministerului de resort a fost înființată o agenție centrală – Serviciul Internațional de Tineret – cu 

activități ce promovează cooperarea și înțelegerea reciprocă între tineri ce provin din culturi 

diferite. Serviciul are între atribuții implementarea Erasmus+ în Germania și face legătura dintre 

organizațiile de tineret din Germania și din alte state, oferind în același timp asistență și 

                                                           
28

 Planul Federal pentru Copii și Tineri este disponibil pe site-ul ministerului de resort la: http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/kinder-
und-jugend.html , accesat la 17 martie 2016 
29

 Site-ul Alianței pentru Democrație și Toleranță http://www.buendnis-toleranz.de/ueberuns/beirat/, ultima accesare 17 
martie 2016 
30

 Planul Federal pentru Copii și Tineri este disponibil pe site-ul ministerului de resort la: http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/kinder-
und-jugend.html , accesat la 17 martie 2016 

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/kinder-und-jugend.html
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/kinder-und-jugend.html
http://www.buendnis-toleranz.de/ueberuns/beirat/
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/kinder-und-jugend.html
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/kinder-und-jugend.html
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expertiză organizațiilor guvernamentale și non-guvernamentale în domeniul politicilor de 

tineret. Acceeași instituție oferă asistență și privind posibilitățile de finanțare a activităților de 

tineret atât din fonduri europene cât și din fonduri ale guvernului federal.31  

Bugetul total pentru activități și politici de tineret a fost în 2013 de 368 710 000 €. Planul 

Federal pentru Copii și tineri a fost bugetat cu 148 091 000 €. Activitățile având drept public 

țintă tinerii imigranți au fost finanțate cu 55 550 000 €, iar cele privind integrarea socio-

profesională a tinerilor cu 7 283 000 €.32 

Particularitățile sistemului politic se reflectă asupra actorilor implicați în procesul 

decizional și la nivel regional, unde se evidențiază constituirea unei Conferințe ale Ministerelor 

pentru Tineret și Familie din fiecare stat federal, în care sunt reprezentate și legislativele 

statelor. Conferința este condusă prin rotație de către ministrul de resort din fiecare stat, 

acesta reprezentând forumul și la nivel european. Rolul principal al Conferinței în plan intern 

este de adoptare și armonizare a reglementărilor cu privire la tineri în statele federale.  

În plan local au fost constituite Birouri pentru Tineret, nu doar în cadrul administrației 

diferitelor districte, cât și în cadrul administațiilor orașelor. Un exemplu concret este Biroul 

pentru Școli, Tineret și Sport înființat în 1999 în Reutlingen, Baden-Württemberg. Acesta este 

responsabil pentru următoarele: 

 Asistență pentru Consiliul Local al Tinerilor; 

 Implementarea proiectelor culturale privind copiii și tinerii; 

 Planificarea și dezvoltarea activităților de tineret; 

 Participarea tinerilor; 

 Facilități destinate tinerilor;  

 Centre de tineret.33 

 

                                                           
31

 Site-ul Serviciului Internațional de Tineret al Germaniei: https://www.ijab.de/index.php?id=220 , accesat la 17 martie 2016 
32

 Country Sheet on Youth Policy in Germany, 2014, publicată în cadrul parteneriatului dintre Comisia Europeană și Consiliul 
Europei în domeniul tineretului, p.20 
33

 Site-ul Primăriei Reutlingen, secțiunea dedicată Biroului pentru Școli, Tineret și Sport: http://www.reutlingen.de/de/Leben-in-
Reutlingen/Kinder+Jugendliche/Jugend/Ansprechpartner , accesat la 17 martie 2016 

https://www.ijab.de/index.php?id=220
http://www.reutlingen.de/de/Leben-in-Reutlingen/Kinder+Jugendliche/Jugend/Ansprechpartner
http://www.reutlingen.de/de/Leben-in-Reutlingen/Kinder+Jugendliche/Jugend/Ansprechpartner


36 
 

Proiectul de buget al orașului Reutlingen pentru 2015 și 2016 detaliază veniturile și 

cheltuielile administrației locale, astfel că putem oferi detalii privind bugetul Biroului pentru 

Școli, Tineret și Sport.34  

 

Descriere  

An 

Venituri 

administrative 

și operaționale 

 

Alte 

venituri 

 

Cheltuieli de 

pesonal 

 

Cheltuieli 

administrative 

și operaționale 

 

Subvenții și 

alte sume 

alocate 

Bugetul 

Biroului 

pentru Școli, 

Tineret și 

Sport.  

 

2015 

 

10 114 600 € 

 

0 € 

 

3 046 200 € 

 

27 322 600 € 

 

5 339 300 € 

 

2016 

 

10 132 700 € 

 

0 € 

 

3 143 200 € 

 

27 415 700 € 

 

5 394 400 € 

Tabelul 1, Proiectul de buget local pentru 2015 și 2016 lansat la 20 ianuarie 2015 de primăria Reutlingen  

 Conform acestui proiect bugetar nevoile suplimentare de finanțare ale Biroului, traduse 

în deficit, ar urma să fie de 25 593 500 €, respectiv 25 820 600 € pentru cei doi ani. În ceea ce 

privește strict finanțarea facilităților și proiectelor de tineret, situația se prezintă după cum 

urmează:35 

 Estimare 2016 Estimare 2016 Estimare 2014 Cifră reală 2013 

Cheltuieli 3 454 200 € 3 400 500 € 3 229 700 € 3 106 674 € 

Venituri 59 600€ 58 700 € 52 500 € 65 994 € 

Diferența/ Deficit 3 394 600€ 3 341 800 € 3 177 200€ 3 040 680 € 

Tabelul 2, Proiectul de buget local pentru 2015 și 2016 lansat la 20 ianuarie 2015 de primăria Reutlingen  

  

                                                           
34

 Proiectul de buget local pentru 2015 și 2016 lansat la 20 ianuarie 2015 de primăria Reutlingen, p. 73, disponibil la: 
http://www.reutlingen.de/de/Rathaus+Service/Stadtverwaltung/Doppelhaushalt-2015+2016/Entwurf-Doppelhaushalt-
2015+2016 , accesat la 17 martie 2016 
35

 Idem, p. 429 

http://www.reutlingen.de/de/Rathaus+Service/Stadtverwaltung/Doppelhaushalt-2015+2016/Entwurf-Doppelhaushalt-2015+2016
http://www.reutlingen.de/de/Rathaus+Service/Stadtverwaltung/Doppelhaushalt-2015+2016/Entwurf-Doppelhaushalt-2015+2016
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Baden-Wărttemberg a finanțat activitățile de tineret cu 82 400 000 € în 2013, respectiv 

67 800 000 € în 2014, prin Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale, al Femeilor și al 

Persoanelor vârstnice, minister de resort la nivelul acestui Land36.  

 Germania este unul din statele Uniunii Europene unde a fost elaborată o strategie 

pentru tineret pentru 2015-2018, cu motto-ul Handeln für eine jugendrechte Gesellschaft – 

„Acțiune pentru o societate a drepturilor tinerilor”.37 Între punctele esențiale ale strategiei 

menționăm: 

 Caracterul de sine stătător al politicilor de tineret; 

 Implementarea unui mecanism de verificare/armonizare – Jugend-Check – ce ar urma să 

revizuiască proiectele de tineret la nivel național și compatibilitatea acestora cu 

interesele tinerilor. Mecanismul urmărește impactul reglementărilor federale și măsura 

în care tinerii sunt implicați în procesul decizional; 

 Constituirea unui grup de lucru Jugend gestaltet Zukunft – „Tineretul modelează 

viitorul” pentru a include tinerii în grupul decidenților. Pentru îndeplinirea acestui 

obiectiv a fost lansat proiectul ichmache>Politik|Demografie, ce oferă un cadru online 

pentru dezbateri publice privind politicile de tineret pentru patru regiuni pilot: Friesland, 

Kyffhäuserkreis, Lichtenfels, Vorpommern-Rügen; 

 Constituirea unui grup de coordonare - „Acțiune pentru o societate a drepturilor 

tinerilor”, responsabil pentru crearea unei rețele a actorilor implicați în procesul 

decizional, pentru apropierea dintre organismele guvernamentale și ONG-uri; 

 Sprijinirea în cadrul Planului Federal pentru Copii și Tineri a unui număr de 42 de 

proiecte de tineret din domenii ca educația civică, educația culturală, domeniul 

activităților internaționale de tineret și al activităților de tineret cu caracter social; 

 Stimularea participării în rândul tinerilor până la punctul în care Ministerul Federal al 

Familiei, Persoanelor Vârstnice și Tineretului nu va lua vreo decizie în domeniu fără 

implicarea acestora; 

                                                           
36

 Planul de Tineret al statului Baden-Württemberg pentru exercițiul Financiar 2013-2014, disponibil pe site-ul Parlamentului 
Baden-Württemberg:  http://www.landtag-
bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/2000/15_2564_D.pdf , p.32, accesat la 17 martie 2016 
37

 O privire de ansamblu asupra strategiei este disponibilă la: https://www.jugendgerecht.de/ , accesat la 17 martie 2016 

http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/2000/15_2564_D.pdf
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/2000/15_2564_D.pdf
https://www.jugendgerecht.de/
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 Dezvoltarea unei platforme online pentru a facilita și a face mai atractivă participarea la 

decizii; 

 Asigurarea compatibilității reglementărilor și politicilor germane cu cele ale Uniunii 

Europene prin recunoașterea educației non-formale și lansarea unei inițiative de 

mobilitate pentru stimularea schimburilor internaționale de tineri; 

  Elaborarea unui raport privind viața curentă a tinerilor urmărind coordonate ca familia, 

școala, lumea virtuală și dezvoltarea personalității.  

 

Din aria non-guvernamentală, se evidențiază drept actor vizibil și reprezentativ Consiliul 

Federal al Tinerilor din Germania. Acesta a fost fondat în 1949 și a acordat statutul de 

membru unui număr de 26 de organizații de tineret active la nivel național, respectiv 16 

consilii de tineret regionale.  

Vocea Consiliului se face auzită în următoarele aspecte: 

 Reprezentarea intereselor tinerilor – consiliul reprezentând un important grup 

de lobby în fața autorităților cu care menține un contact permanent; 

 Îmbunătățirea condițiilor financiare și legislative privind activitățile de tineret 

prin simplificarea și transparentizarea procesului acordării de fonduri de tineret, 

pentru care consiliul militează; 

 Educația – În viziunea acestui ONG, organizațiile de tineret sunt componente de 

sine stătătoare ale sistemului educațional și ar trebui tratate ca atare. Se 

urmărește în acest caz nu doar recunoașterea educației non-formale, ci și 

implicarea ONG-urior în elaborarea de reglementări din domeniul educației. 

 Participarea – una din măsurile promovate în acest sens este reducerea vârstei la 

care tinerii dobândesc dreptul de a vota; 

 Problematica socială. Consiliul urmărește reducerea sărăciei și sporirea egalității 

de șanse a tinerilor. 

 Media. Este promovată astfel o abordare comprehensivă a dezvoltării 

competențelor media, în sensul familiarizării atât cu avantajele cât și cu riscurile 

implicate. 
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 Angajamentul voluntar. Pentru promovarea voluntariatului, Consiliul premiază 

proiectele inovatoare și oferă certificări celor care urmează cursuri de leadership 

în domeniu. 

 Sustenabilitate. Este vorba aici despre conștientizarea și eficientizarea modelelor 

de consum. 

 Migrația. Consiliul susține egalitatea de șanse pentru imigranți. 

 Armonizarea cu politicile de tineret ale UE; 

 Cooperarea internațională în domeniul activităților și politicilor de tineret. Acest 

obiectiv este realizat prin intermediul Comitetului Național pentru Activități de 

Tineret Internaționale. Comitetul este cel care stabilește contacte și apoi 

colaborări între ONG-urile de tineret din Germania și cele din alte țări. Acesta 

este de fapt un grup de lucru constituit de Consiliul Federal al Tinerilor din 

Germania, Consiliul Organizațiilor Politice de Tineret și de către Deutsche 

Sportjugend – ONG de tineret cu profil sportiv. Comitetul nu coordonează însă 

legăturile odată stabilite, această responsabilitate revenind organizațiilor în 

sine.38  

 

Cazul Germaniei se concretizează, în concluzie, ca un paradox funcțional. Având în 

vedere particularitățile istoriei politice recente și ale organizării administrative, elaborarea și 

implementarea politicilor de tineret poate părea un proces cât se poate de complicat; pe de 

altă parte, tocmai pornind de la de la aceste trasături sistemul este de fapt unul extrem de 

limpede structurat, ceea ce duce la etichetarea cazului Germaniei drept exemplu de bună-

practică în domeniu.  

 

Pe scurt: 

Principalii actori 

responsabili de politicile 

de tineret; 

 La nivel federal: ministerele ale căror domenii de activitate 

au impact asupra tinerilor (ex. educația sau sănătatea); 

 Ministerul Federal al Familiei, Persoanelor Vârstnice și 

                                                           
38

 Site-ul Consiliului Federal al Tinerilor din Germania: https://www.dbjr.de/, accesat la 15 noiembrie 2015 
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Tineretului; 

 Serviciul Internațional de Tineret 

 Conferințe ale Ministerelor pentru Tineret și Familie din 

toate statele federale; 

 Birouri pentru tineri la nivel local; 

Structuri și modalități prin 

care tinerii se pot implica 

în comunitate; 

 Asociații (organizații guvernamentale și non-

guvernamentale), grupuri și inițiative ale tinerilor. 

 Consiliul Federal al Tinerilor din Germania. 

Modalități prin care tinerii 

se pot implica în procesele 

decizionale ce vizează 

politicile de tineret și 

gestiunea fondurilor de 

tineret; 

La nivelul Birourilor pentru tineri care sunt responsabile de 

asigurarea participării tinerilor la decizie și facilitarea relației 

dintre ei și Consiliul Local al Tinerilor. 

Exemple de bună practică 

în gestiunea fondurilor de 

tineret; 

Serviciul Internațional de Tineret – gestionează fondurile de 

tineret și oferă asistență și expertiză ONGTurilor privind politicile 

de finanțare a activităților de tineret și a oportunităților 

disponibile din fonduri europene sau de la guvernul federal. 

Includerea în strategia pentru domeniul de tineret a unui 

mecanism de verificare / revizuire a proiectelor de tineret de la 

nivel național și compatibilitatea acestora cu interesele tinerilor, 

precum și impactul acestora. 

Exemple de bună practică 

în stimularea și facilitarea 

implicării tinerilor în 

procese decizionale; 

Ministerul Federal al Familiei, Persoanelor Vârstnice și Tineretului 

nu va lua vreo decizie în domeniu fără implicarea tinerilor pentru a 

le stimula participarea la decizie. 

Constituirea grupului de lucru ”Jugend gestaltet Zukunft” 

(Tineretul modelează viitorul) pentru includerea tinerilor în 

procese decizionale. 

Dezvoltarea unui cadru online pentru dezbateri privind politicile 
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de tineret. 

Constituirea unui grup de coordonare a rețelei de actori implicați 

în procesul decizional, pentru apropierea dintre organismele 

guvernamentale și ONGuri). 

 

SECȚIUNEA 3.3 – FACILITĂȚI PENTRU TINERII DIN IRLANDA 

 

Următoarele pagini vor aborda elaborarea politicilor publice de tineret în Irlanda din 

perspectiva actorilor implicați în acest proces, identificând și exemple concrete de bună-

practică. 

Apreciem drept necesară o scurtă prezentare din punct de vedere cronologic a 

problematicii, pentru a facilita înțelegerea specificității situației Irlandei. Preocupările pentru 

chestiunile sociale au apărut aici destul de devreme, urmând însă două căi diferite. Dacă 

asistența socială este asumată de către stat, axată pe sistemul educațional și orientată către 

tinerii cu un risc sporit de a deveni delincvenți juvenili, concretizarea independentă a 

activităților de tineret a fost puternic marcată de ideea de a oferi acestora putere de decizie 

privind propriul viitor și un cadru pentru a își putea exprima susținerea pentru cauze politice, 

culturale sau religioase.39  

Această analiză nu ar fi însă ancorată în realitate dacă nu am avea în vedere 

independența relativ recentă a Irlandei în contextul unor relații tensionate cu Marea Britanie și 

faptul că populația este în proporție de peste 84% Romano-Catolică.40 Pe acest fond, Biserica 

Catolică se implică tot mai mult atât în asistența socială, cât și în activitățile de tineret, jucând 

chiar și în prezent un rol activ în domeniu.  

În prezent, legislația irlandeză oferă o definiție clară a conceptului de youth work – 

activitate de tineret. Astfel conform Legii privind Activitățile de Tineret din 2001, conceptul se 

definește drept:  

                                                           
39

 Maurice, DEVLIN, „Youth Work in Ireland – Some Historical Reflections” în: Filip Coussée et al. (Ed.) The Hiistory of Youth 
Work in Europe – Relevance for Youth Policy Today, Vol. 2, p. 97 
40

 Date disponibile pe site-ul Biroului Central de Statistică din Irlanda: 
http://www.cso.ie/en/media/csoie/census/documents/census2011profile7/Profile,7,Education,Ethnicity,and,Irish,Traveller,enti
re,doc.pdf,  publicate în 2011, accesate la 17.03.2016 

http://www.cso.ie/en/media/csoie/census/documents/census2011profile7/Profile,7,Education,Ethnicity,and,Irish,Traveller,entire,doc.pdf
http://www.cso.ie/en/media/csoie/census/documents/census2011profile7/Profile,7,Education,Ethnicity,and,Irish,Traveller,entire,doc.pdf
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„un program educațional planificat, realizat cu scopul de a înlesni și spori dezvoltarea 

personală și socială a persoanelor tinere prin participarea lor voluntară, aceasta fiind 

(a) Complementară educației și pregăririi formale, academice sau vocaționale; și 

(b) Oferită în primul rând de organizații de tineret cu participare voluntară ”.41 

Orice ordin, normă sau regulament concepute în baza acestui act legislativ, urmau a 

avea drept inițiator Ministrul Educației și Stiințelor și a fi supuse spre aprobare celor două 

camere ale legislativului, Oireachtas. Din 2010, structura guvernului irlandez este schimbată, 

astfel că activitățile de tineret devin responsabilitatea Ministerului pentru Probleme de Tineret 

și ale Copiilor.  

Responsabilitățile ministrului de resort rămân neschimbate și cuprind: 

 Asigurarea elaborării unor politici publice de tineret atât în limba engleză cât și în 

limba irlandeză; 

 Asigurarea compatibilității între aceste programe și programele educaționale sau 

celelalte programe care oferă servicii persoanelor tinere; 

 Oferirea sprijinului financiar necesar derulării unor programe pentru tineri; 

 Cercetarea, respectiv impulsionarea cercetării în domeniu; 

 Monitorizarea în fiecare an fiscal a programelor de tineret care primesc finanțare 

de la stat. Ministrul se poate implica direct în implementarea proiectelor și 

programelor de tineret, având posibilitatea de a trimite indicații ong-urilor 

responsabile; 

 Evaluarea programelor cu finanțare de la stat derulate de organizațiile non-

guvernamentale; 

 Numirea unui Comitet Național Consultativ pentru Activitățile de Tineret.  

Comitetul Național Consultativ pentru Activitățile de Tineret este numit de către 

Ministrul de resort în urma formulării unor propuneri și a unor nominalizări din partea 

diferitelor instituții cu atribuții în domeniu, cum ar fi Ministerul Justiției, Ministerul Protecției 

Sociale sau Ministerul Sănătății. Comitetul are între 31 și 33 de membri, 4 dintre aceștia fiind 

propuși de către organizația de tineret recunoscută ca fiind reprezentativă, în prezent Consiliul 

                                                           
41

 http://www.irishstatutebook.ie/eli/2001/act/42/enacted/en/pdf, accesat la 17.03.2016 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2001/act/42/enacted/en/pdf
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Național al Tinerilor din Irlanda, iar principiul echilibrului de gen trebuie să ghideze atât 

propunerile cât și numirile în funcție. Desemnarea organizației de tineret reprezentative este 

făcută tot de către Ministru pentru un termen de 3 ani, cu posibilitatea de reînnoire.  

Același act legislativ prezintă și ceilalți actori implicați în elaborarea politicilor publice de 

tineret. Comitetele pentru Învățământul Vocațional, instituții publice înființate la nivel local, 

aveau în acest context obligația de a asigura implementarea unor programe și servicii de tineret 

în ariile lor de competență. Deși Comitetele purtau responsabilitatea finanțării acestor proiecte 

și a coordonării lor cu programele formale din învățământ, implementarea revenea 

organizațiilor non-guvernamentale, Comitetele păstrând doar un rol de monitorizare. Notăm 

aici faptul că aceste acțiuni aveau drept public țintă în primul rând persoanele între 10 și 21 de 

ani și apoi celelalte persoane dezavantajate din punct de vedere economic. Mai mult, 

elaborarea unor Planuri de Dezvoltare a Activităților de Tineret revenea, conform Legii privind 

Activitățile de Tineret din 2001, tot Comitetelor pentru Învățământul Vocațional, care urmau a 

determina cerințele și necesitățile specifice ale grupurilor țintă, inclusiv a tinerilor din 

Gaeltacht42 a căror limbă maternă este limba irlandeză. Începând cu 2013, Comitetele pentru 

Învățământul Vocațional sunt înlocuite cu 16 Consilii pentru Educație și Formare, care preiau 

aceleași responsabilități, dar acționează sub egida Ministerului Educației și al Competențelor. Se 

estimează că prin această măsură se economisesc aproximativ 2.1 mil. €.43 

O altă instituție cu rol activ în implementarea politicilor de tineret este cea a 

Evaluatorului Activităților de Tineret, numit de către Ministrul de resort. Acesta are dreptul, în 

cazul unor programe cu finanțare de la stat la analiza derulării acestora dar și la efectuarea unei 

analize a documentelor și registrelor contabile aferente. Evaluatorul prezintă Ministrului și 

organizațiilor de tineret implicate un raport anual (și eventuale alte documente similare oricând 

la cererea Ministrului) privind activitățile de tineret, raport ce se publică atât în limba engleză 

cât și în limba irlandeză.  

                                                           
42

 Gaeltacht este denumirea specific a regiunilor din Irlanda în care principal limbă vorbită este irlandezaș acestea sunt 
recunoscute oficial și au un statut aparte în cadrul politicilor de conservare și promovare a limbii irlandeze. 
43

 Comunicatul de Presă al Ministerului Educației și al Competențelor privind înlocuirea Comitetelor pentru Învățământul 
Vocațional cu  16 Consilii pentru Educație și Formare: https://www.education.ie/en/Press-Events/Press-Releases/2013-Press-
Releases/PR-%202013-%2007-%2001.html, accesat la 17.03.2016 

https://www.education.ie/en/Press-Events/Press-Releases/2013-Press-Releases/PR-%202013-%2007-%2001.html
https://www.education.ie/en/Press-Events/Press-Releases/2013-Press-Releases/PR-%202013-%2007-%2001.html
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În ceea ce privește finanțarea, elaborarea unui buget era, conform Legii privind 

Activitățile de Tineret din 2001, de competența Comitetelor Vocaționale. În prezent, Consiliile 

pentru Educație și Formare elaborează un buget pentru fiecare an fiscal estimând cheltuielile și 

eventualele venituri și îl trimit spre aprobare Ministrului de resort.  

Exemplele de bună-practică sunt vizibile încă din anii 1940 în Irlanda. În 1942, în Dublin, era 

înființată Administrația Serviciilor de Tineret, un comitet al Consiliului pentru Educație și 

Formare din Dublin. Administrația este încă activă în Dublin și este responsabilă cu oferirea, 

administrarea, coordonarea și evaluarea serviciilor de tineret, iar în prezent este subordonată 

Ministerului pentru Probleme de Tineret și ale Copiilor, Ministerului Sănătății și Ministerului 

Educației și Competențelor. Misiunea acestui organism este de „a promova activitățile de 

voluntariat și de a permite tinerilor să își îndeplinească potențialul în comunitate în contextul 

unei societăți în schimbare”.44  

 În prezent, Administrația Serviciilor de Tineret din Dublin are drept arii de acțiune: 

 administrarea granturilor acordate pentru proiecte de tineret la nivel local și național în 

numele Ministerului pentru Probleme de Tineret și ale Copiilor; 

 elaborarea și diseminarea unor ghiduri de implementare a proiectelor pentru tineret; 

 introducerea și implementarea Standardelor Naționale de Calitate în domeniu; 

 monitorizarea proiectelor de tineret derulate de organizații non-guvernamentale din 

punct de vedere al activităților, al gestionării bugetelor alocate și al eficienței 

organizaționale la nivel local; 

 administrarea unor proiecte de nivel local menite să prevină consumul de droguri, în 

numele Ministerului Sănătății.  

În plus, Administrația oferă organizațiilor non-guvernamentale de tineret din Dublin o serie 

de granturi. Pentru a putea accesa respectivele fonduri, organizațiile trebuie să fie înregistrate 

în baza de date a Administrației și să lucreze cu tineri între 10 și 21 de ani. 

Primăria Dublin a publicat sumele alocate pentru fondul local de tineret pentru 2015 și 

2016, acestea provenind din granturi guvernamentale. 

 

                                                           
44

 Site-ul Administratiei Serviciilor de Tineret din Dublin:  http://www.cdysb.ie/Util/About-Us.aspx, ccesat la 17.03.2016 

http://www.cdysb.ie/Util/About-Us.aspx


45 
 

Tabel 1 Granturi guvernamentale pentru fondul de tineret Dublin45  

Proiect buget 2016 Proiect buget 2015 Execuție bugetară 2015 

1 441 328 € 1 441 328 € 1 441 328 € 

 

Necesitatea monitorizării sistematice a activităților de tineret și a evaluării acestora în mod 

obiectiv, a dus la elaborarea unor Standarde Naționale de Calitate în domeniul politicilor și 

activităților de tineret, introduse la scara națională începând din ianuarie 2011. Standardele 

reprezintă un mecanism de sprijin și evaluare menit a fi util în primul rând organizațiilor non-

guvernamentale în demersurile de autoevaluare, dar și serviciilor de stat în vederea distribuirii 

resurselor financiare și a eficientizării costurilor. Implementarea Standardelor are la bază un set 

de valori specifice: 

 înțelegerea clară a dimensiunii educaționale a activităților de tineret, a metodologiei 

și contextului aferent; 

 angajamentul pentru îmbunătățire continuă și bune-practici; 

 egalitatea și incluziunea integrate în politici publice și în practică pentru personal, 

voluntar și tineri; 

 promovarea bunăstării persoanelor tinere prin asigurarea unor medii de învățare 

sigure. 

În formularea și aplicarea Standardelor au fost identificate 5 principii fundamentale: 

 orientarea către persoanele tinere prin recunoașterea drepturilor acestora și 

plasarea unei semnificații fundamentale asupra participării lor active și voluntare; 

 angajamentul pentru asigurarea și promovarea siguranței și a bunăstării tinerilor, 

 principiul educației și al dezvoltării; 

 angajamentul pentru promovarea egalității și a incluziunii în rândul tinerilor; 

 desfășurarea unor activități de tineret „de calitate” în spiritul îmbunătățirii 

continue.46  
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Sursa:http://www.dublincity.ie/sites/default/files/content/YourCouncil/AbouttheCouncil/CouncilSpendingRevenue/Documen
ts/DublinCityCouncil_AnnualBudget_2016.pdf , ultima accesare: 17.03.2016 
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Odată cu lansarea unui nou program pentru tineri la nivelul Uniunii Europene, 

Erasmus+, guvernul Irlandei a lansat un nou cadru național pentru politicile de tineret, Better 

Outcomes, Brighter Futures, valabil pentru aceeași perioadă ca cea de finantare a ERASMUS+, 

2014-2020. Pe lângă alinierea temporală și în mare măsură și din punct de vedere al 

obiectivelor cu Erasmus+, Better Outcomes, Brighter Futures face referire și la Convenția ONU 

privind Drepturile Copilului, invocând faptul că politicile publice privind copiii și tinerii pot 

produce rezultate concrete doar în cazul în care sunt interconectate. În formularea acestui 

document cadru au fost luate în considerare următoarele contribuții:  

 rezultatele unor consultări publice lansate în 2011 sub egida Ministerului pentru 

Probleme de Tineret și ale Copiilor, cu peste 60.000 de participanți; 

 un proces de dezbatere publică, în 2011; 

 propunerile Consiliului Național Consultativ al Copiilor, la vremea respectivă organizație 

reprezentativă pentru un număr de instituții și ong-uri active în domeniul politicilor de 

tineret și pentru copii.  

Documentul vizează de fapt atât copiii cât și tinerii de sub 24 de ani și se aliniază viziunii 

europene conform căreia politica de tineret este una transversală, fapt observabil și la lectura 

rezultatelor anticipate. Este vorba aici despre mai multe arii de acțiune, decidenții urmărind ca 

persoanele sub 25 de ani să fie active și să se bucure de o stare de sănătate bună, să își atingă 

potențialul în toate ariile de învățare și dezvoltare, să trăiască în condiții de siguranță, 

securitate economică și să aibă acces la oportunități de dezvoltare, să se bucure de respect și să 

fie implicați din punct de vedere civic. Pentru atingerea acestor rezultate anticipate a fost 

propusă urmărirea a șase obiective specifice: 

 sprijinirea părinților; 

 intervenția timpurie și prevenția; 

 ascultarea și implicarea copiilor și a tinerilor; 

 asigurarea calității serviciilor; 

 eficientizarea tranzițiilor între etapele de dezvoltare a tinerilor și copiilor; 

 colaborarea și coordonarea între agenții și ministere.  
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Cel de-al șaselea obiectiv specific nu are în vedere doar instituțiile centrale și pe cele ale 

administrației publice locale. Se urmărește din această perspectivă sporirea compatibilității 

dintre cele două nivele de guvernanță atât la nivel discursiv cât și la nivelul implementării 

programelor pentru tineri. Pentru realizarea acestui obiectiv guvernul Irlandei a demarat de 

altfel și un plan de reforme în administrația publică ce urmează a fi finalizat la sfârșitul anului 

2016.47  

La nivelul Ministerului pentru Probleme de Tineret și ale Copiilor a fost formată o echipă 

de implementare, responsabilă de cuantificarea asumării răspunderii asupra noului cadru 

național pentru politici de tineret din punct de vedere politic, financiar, public și al publicului 

țintă. Echipa de implementare va publica astfel rapoarte periodice privind obiectivele specifice 

și progresele făcute pentru atingerea rezultatelor anticipate.  

Organizația non-guvernamentală cu cea mai mare vizibilitate și cu cea mai mare 

implicare în procesul decizional rămâne Consiliul Național al Tinerilor din Irlanda, organizație al 

cărei caracter reprezentativ este recunoscut oficial si care are în consecință dreptul de a 

formula propuneri pentru echipa de implementare. CNTI a fost fondat în 1967, este o 

organizație de tip umbrelă și a acordat statutul de membru unui număr de aproximativ 50 de 

organizații non-guvernamentale până în prezent. Misiunea CNTI este una de susținere și 

reprezentare a organizațiilor cu participare voluntară pentru a acționa în domeniul politicilor de 

tineret.  

Începând cu 1996 Consiliul este și unul dintre partenerii sociali ai guvernului Irlandei în 

negocierea unor programe naționale. Partenerii sociali sunt organizați în jurul a patru piloni: cel 

al sindicatelor, cel angajatorilor și antreprenorilor, cel al agricultorilor și cel comunității și 

organizațiilor non-guvernamentale, Consiliul fiind parte a celui din urmă. Una dintre realizările 

în domeniu este implicarea în negocierile privind noul Acord de Parteneriat Social 2006-2016.  

Acțiunile de advocacy ale CNTI se desfășoară în jurul a două coordonate: cea a 

problemelor care îi afectează pe tineri și cea a dezvoltării sectorului activităților de tineret. În 

ceea ce privește prima coordonată, Consiliul își concentrează eforturile asupra prevenirii 

abandonului școlar timpuriu corelat cu sprijinirea persoanelor cu venituri sub medie care 
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urmăresc să își continue studiile. În acest sens organizația a publicat încă din 2007 o serie de 

recomandări privind finanțarea sectorului educațional adoptând o poziție favorabilă acordării 

de subvenții pentru studiile cu frecvență redusă sub forma unor granturi. Mai mult, Acordul de 

Parteneriat Social conține angajamentul explicit al Guvernului pentru stabilirea unui fond menit 

să îi sprijine pe cei care doresc să urmeze un program de studii superioare într-o instituție de 

stat și nu au mai fost inscriși înainte.48  

Un alt exemplu este campania Consiliului privind acordarea dreptului de vot în alegerile 

locale și europene tinerilor de 16 și 17 ani, lansată în 2009. În 2013 Convenția Consituțională își 

exprimase sprijinul pentru această inițiativă, astfel că în 2014 se preconiza chiar organizarea 

unui referendum. În ianuarie 2015 Guvernul a anunțat însă că referendumul nu va mai fi 

organizat, dat fiind faptul că următoarele alegeri generale trebuie susținute în Irlanda nu mai 

târziu de 8 aprilie 2016. În acest context CNTI a prezentat două alternative pentru punerea în 

practică a inițiativei sale: amendarea legii electorale, respectiv constituirea unei Comisii 

Electorale având drept mandat reforma sistemului de înregistrare a votanților și promovarea 

includerii tinerilor sub 18 ani în registru.49   

Pentru dezvoltarea sectorului activităților de tineret CNTI a stabilit un grup de lucru 

privind activitatea de advocacy și unul privind voluntariatul. Primul dintre cele două se 

întrunește de 4 ori pe an pentru stabilirea priorităților și a agendei de advocacy a Consiliului. 

Procesul de advocacy este însă în strânsă legătură cu natura reprezentativă a CNTI, astfel că 

acest grup de lucru are un rol determinant pentru activitatea organizației ca întreg. 

 Cel de-al doilea grup de lucru are drept obiectiv promovarea voluntariatului ca 

activitate fundamentală în societate și dezvoltarea unor bune-practici privind implicarea 

tinerilor în organizațiile non-guvernamentale. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv grupul 

urmărește articularea unei strategii menite să influențeze politicile instituțiilor publice privind 

voluntariatul și să sprijine organizațiile membre în recrutarea, retenția, formarea și dezvoltatea 

voluntarilor.  
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 Documentul de poziție privind sectorul educațional publicat pe site-ul Consiuliului Național al Tinerilor din Irlanda: 
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Cazul Irlandei poate fi privit drept exemplu de bună-pactică în ceea ce privește domeniul 

politicilor de tineret, cu precădere din punct de vedere al legislației privind activitatea de 

tineret: implicarea formală a unei organizații non-guvernamentale în procesul decizional este cu 

siguranța de remarcat, la fel și faptul că politicile publice nu sunt preluate ca tipare standard din 

discursul public european ci sunt adaptate la specificitățile locale. Nu putem sa nu observăm 

însă faptul că există carențe în legislație privind distribuirea fondurilor de tineret către și de 

către autoritățile locale, în conexiune cu faptul că Administrația Serviciilor de Tineret din Dublin 

administrează în continuare proiecte de tineret derulate la nivel local în alte regiuni.  

Pe scurt: 

Principalii actori responsabili de politicile 

de tineret; 

Ministerul de resort (Ministerul pentru probleme 

de Tineret și ale Copiilor); 

Parlamentul bicameral al Irlandei; 

Biserica Româno-Catolică; 

Administrația Serviciilor de Tineret; 

Consilii / Comitete naționale; 

Structurile și modalitățile prin care tinerii 

se pot implica în comunitate; 

Prin implicarea în Organizațiile de tineret; 

Modalitățile prin care tinerii se pot implica 

în procesele decizionale ce vizează 

politicile de tineret și gestiunea fondurilor 

de tineret; 

Consultare publică; 

Dezbatere publică; 

Exemple de bună practică în gestiunea 

fondurilor de tineret; 

- Standarde Naționale de Calitate în domeniul 

politicilor și activităților de tineret (2011, Irlanda); 

- Monitorizarea proiectelor finanțate de către 

Administrația Serviciilor de Tineret din Dublin; 

- Finanțarea ONGTurilor înregistrate în baza de 

date a administrației ca lucrând cu tineri între 10 și 

21 de ani; 

- Cadrul național (irlandez) pentru politicile de 
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tineret ”Better Outcomes, Brighter Futures”; 

Exemple de bună practică în stimularea și 

facilitarea implicării tinerilor în procese 

decizionale; 

- CNT Irlanda este considerată partenerul social al 

guvernului Irlandei în negocierea pentru programe 

naționale; 

- percepția pe care tinerii o au asupra 

voluntariatului ca mijloc de participare la decizia și 

a capacității lor de influențare a deciziilor 

autorităților locale care îi privesc. Grup de lucru 

pentru promovarea voluntariatului (in Irlanda) 

- Strategie de sprijinire a organizațiilor de tineret 

în recrutarea, retenția și formarea și dezvoltarea 

voluntarilor ; 
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CAPITOLUL IV – VOCEA TINERILOR ACTIVIȘTI: CONSULTĂRI CU MEDIUL ONGT 

 

În cadrul proiectului “Tineri pentru democrație: transparență și bună guvernare în 

alocarea și gestionarea fondurilor publice pentru tineret la nivelul autorităților locale ” s-au 

derulat 4 sesiuni regionale de dialog și consultare cu tinerii, în urma cărora au fost colectate 

observațiile și principalele probleme identificate împreună cu participanții, legate de modul în 

care autoritățile publice locale sprijină dezvoltarea tinerilor și a mediului asociativ de tineret, 

fiind astfel generată o sinteză cu scopul de a evidenția aspectele reale ale aplicării legii nr. 

350/2006, pe teritoriul României.   

 În cadrul sesiunilor au fost abordate teme referitoare la modalitățile de accesare a 

fondurilor publice, nerambursabile (făcându-se referire în mod special la fondul destinat 

activităților de tineret), la metodele de monitorizare a utilizării acestora (cu precădere a etapei 

de distribuire) și a modului în care pot fi realizate solicitări de date sau de informații considerate 

a fi de interes public, în baza Legii 544/2001, privind liberul acces la informații de interes public.  

 

Structura generală a sesiunilor regionale a vizat aspecte legate de:  

a. înțelegerea cadrului legal referitor la fondurile pentru tineret și a instrumentelor legale 

prin care autoritățile publice locale pot fi constrânse să îl aplice; 

b. dezvoltarea capacității de analiză a bunei guvernări a fondurilor pentru tineret 

constituite la nivelul autorităților punlice locale (accesul la informații, caracteristicile 

unei bune guvernări a acestor fonduri); 

c. înțelegerea responsabilităților și a rolului tinerilor și al organizațiilor în accesarea 

fondurilor destinate activităților pentru tineret. 

Au fost abordate și discutate o serie de obiective specifice, considerate a fi de interes pentru 

desfășurarea sesiunilor de consultare. În acest sens, s-au concretizat: 

 

Obiectivul Specific I: Buna guvernare a fondurilor destinate activităților pentru tineret  

 

Pentru atingere acestui obiectiv specific: 
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- au fost prezentare prevederi ale Legii Tinerilor nr. 350/2006 și explicate, acolo unde au 

existat nelămuriri; 

- au fost analizate o serie de metodologii existe la nivelul APL-urilor din 3 județe din 

România, identificând într-un final, un exemplu de bune-practici; 

- au fost prezentate o serie de mecanisme privind influențarea deciziilor; 

- a fost prezentat rezultatul raportului de diagnoză privind utilizarea și alocarea fondurilor 

destinate tinerilor. 

 

Obiectivul Specific II: Particularități în alocarea de fonduri prin Legea 350/2006 

 

În scopul atingerii acestui obiectiv, au avut loc o serie de prezentări și dezbateri cu 

experți ai Consiliului Tineretului din România, pe tema analizei unor situații speciale – ex. 

Programul Cluj – Capitală Europeană a Tineretului 2015.  

În cadrul acestora au fost detaliate și prezentate exemplele de bune-practici, făcând 

referire la modul în care au fost alocate fondurile pentru tineret și modul în care s-au implicat 

reprezentanții mediului asociativ neguvernamental de tineret – de la nivel local. 

 

Obiectivul Specific III: Implicarea autorităților publice locale în viața tinerilor și încurajarea 

acestora privind implicarea în dezvoltarea comunității   

 

Pe baza de grupe de lucru,  au fost identificate mecanisme în vigoare prin care unitățile 

administrativ-teriroriale vin în sprijinul tinerilor pentru dezvoltarea abilităților acestora și modul 

în care acestea se pot implica în viața tinerilor. 

 

Obiectivul Specific IV: Aspecte juridice  

 

În cadrul sesiunilor, tinerii au fost învățați cum să utilizeze mecanisme specifice atunci 

când discuțiile constructive nu aduc rezultate pentru aplicarea legii și anume: petițiile, 
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plângerea prealabilă, atacarea în instanță, plângerea penală (utilizate în vederea constituirii 

fondului și înființarea consiliului). 

 

Sesiunile de consultare au inclus și dezbateri între reprezentanți ai autorităților locale, 

membri ai Parlamentului, reprezentanți ai mediului asociativ de tineret de la nivelul local, ai 

federațiilor naționale de tineret și tineri interesați de modul de gestionare al fondurilor publice 

pentru tineret.  

La nivel general, în cadrul sesiunilor regionale s-a conturat necesitatea stabilirii unei 

sancțiuni exprese în cazul nerespectării obligației autorităților publice locale, de a asigura 

cadrul instituțional și condițiile necesare pentru participarea tinerilor la luarea deciziilor din 

domeniul tineretului, respectiv de a organiza procedurile de consultare, fapt ce ar duce la 

determinarea și responsabilizarea autorităților administrației publice locale. Astfel, pentru 

organizațiile neguvernamentale de tineret și pentru tineret s-ar crea o posibilitate reală de a 

relaționa cu autoritățile publice și de a le putea prezenta proiecte și propuneri pentru aplicarea 

Legii nr. 350/2006, și implict pentru ajutorarea tinerilor. 

Totodată, o problemă stringentă s-a identificat în ceea ce privește lipsa finanțării 

activităților de tineret, ținând cont de faptul ca în baza art. 27 din legea tinerilor nr. 350/2006, 

pentru finanțarea activității publice în domeniul tineretului se alocă anual prin legea bugetului 

de stat sumele corespunzătoare.  

Pentru instituirea unei modalități clare și echitabile de calcul a sumei care va fi alocată anual 

fondului de tineret, impresia generală a fost dată de faptul că legea ar trebui să prevadă un 

procent minim din bugetul propriu al autorităților, ce va fi alocat în fondul destinat activităților 

pentru tineret. 

Stabilirea acestui procent precum și a unei sancțiuni aplicabile în cazul neconstiturii fondului 

de tineret, ar duce la asigurarea respectării obligațiilor care le incumbă autorităților în temeiul 

Legii nr. 350/2006. 

O altă modalitate de susținere a programelor de și pentru tineret o reprezintă și acordarea 

de finanțări nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes 

general conform Legii nr. 350/2005. Și în acest caz, acest act normativ este lacunar și, mai mult 
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decât atât, conține dispoziții care au fost abrogate încă din anul 2006, ceea ce face ca întregi 

capitole să nu fie aplicabile. 

S-a constatat necesitatea intervenției legiuitorului în acest domeniu, pentru a clarifica 

cadrul legislativ aplicabil activitaților de și pentru tineret și acordării finanțărilor nerambursabile 

în acest domeniu. În acest sens, concluzia comuna a participanților a fost cea de impunere a 

consultării organizațiilor neguvernamentale de și pentru tineret în vederea eleborării unei 

propuneri de act normativ care să poată fi aplicat în concret 
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CAPITOLUL V – CONCLUZII 

 

Documentele de referință în baza cărora au fost trasate concluziile cu privire la activitatea de 

tineret din România: 

 Raportul  de diagnoză privind alocarea și utilizarea fondurilor publice destinate tinerilor; 

 Studiul: „Colecții de exemple de bune-practici privind gestionarea resurselor de tineret 

și implicarea tinerilor în procesul decizional privind aceste resurse la nivelul autorităților 

publice locale, din spațiul European”; 

 Raportul de eveniment, realizat în urma sesiunilor regionale de consultare și dialog cu 

tinerii; 

 Raportul de eveniment, realizat în urma sesiunilor regionale de formare a tinerilor 

implicați în mediul ONGT; 

 

În ceea ce privește statusul gestionarii fondurilor și al resurselor de tineret în România, 

pentru consiliile județene și consiliile locale ale municipiilor reședință de județ, concluzionăm 

aspectele prezentate în continuare (analiza profundă a acestora fiind accesibilă la adresa web 

http://tineripentrudemocratie.cpedu.ro/diagnoza-privind-utilizarea-si-alocarea-fondurilor-

publice-destinate-tinerilor/). 

 

În baza Legii Tinerilor nr. 350 / 2006, activitatea de tineret este definită ca fiind orice 

formă de acţiune organizată în scopul îmbunătăţirii condiţiilor necesare integrării socio-

profesionale a tinerilor, conform necesităţilor şi aspiraţiilor acestora. Totodată, legea în cauză, 

reglementează cadrul juridic necesar asigurării de condiţii adecvate integrării socio-profesionale 

a tinerilor și permite, în baza principiilor descrise de aceasta, concretizarea unei serii de măsuri 

aplicabile la nivelul autorităților publice locale și centrale ce au facut obiectul raportului de 

diagnoză. 

 

Există un număr mic de autorități publice locale (CL și CJ) care respectă legea în ceea ce 

privește formarea unei structuri de tipul consiliului consultativ pentru gestionarea fondurilor 

destinate activităților de tineret, iar dintre cele formate, un număr mic de consilii cuprind și 

http://tineripentrudemocratie.cpedu.ro/diagnoza-privind-utilizarea-si-alocarea-fondurilor-publice-destinate-tinerilor/
http://tineripentrudemocratie.cpedu.ro/diagnoza-privind-utilizarea-si-alocarea-fondurilor-publice-destinate-tinerilor/
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reprezentanți ai mediului asociativ de tineret. Prin această situație,  autoritățile publice locale – 

ce au reprezentat grupul țintă al raportului de diagnoză – eșuează în a incuraja mediul asociativ 

al tinerilor să participe în mod activ la trasarea direcțiilor generale privind modul în care se 

distribuie sursele de finanțare pentru tineret. De asemenea, în lipsa unor astfel de structuri și în 

absența reprezentanților ONGT-urilor în structurile cu putere de decizie asupra modului de 

gestionare al resurselor de tineret, crește riscul utilizării improprii, neadecvate și fără de impact 

real în rândul tinerilor al fondurilor alocate pentru aceștia. Necunoscând problemele tinerilor, o 

APL nu poate pretinde că va putea aloca aceste resurse în zonele de interes pentru aceștia și cu 

o eficacitate crescută. Este de menționat faptul că nu au fost identificate proceduri de lansare a 

unui apel public cu privire la constituirea organismelor consultative, în afara exemplelor de 

bune-practici, reprezentate de Consiliul Județean Covasna și Consiliul Local al Municipiului Baia-

Mare.     

 

În ceea ce priveste fondul destinat activității de tineret sau, mai exact, constituirea 

acestuia la nivelul bugetului propriu al autorității vizate, majoritatea instituțiilor ce au facut 

obiectul raportului de diagnoză nu au înființat o astfel de structură. Astfel se face dovada lipsei 

de interes a APL-urilor în a răspunde nevoilor tinerilor și a veni în întâmpinarea acestora prin 

alocarea de fonduri destinate lor. În lipsa acestor fonduri scad șansele dezvoltării unui mediu 

asociativ de tineret care să contribuie la creșterea participării tinerilor la viața comunității, 

precum și a rezolvării problemelor acestui sector de populație.  

 

În zonele în care APL-urile au înființat un astfel de fond și l-au finanțat corespunzător, 

alocând fondurile prin concurs public, se observă o efervescență a asociațiilor de tineret și a 

acțiunilor destinate acestora. Exemplu de bună-practică în acest sens este Cluj-Napoca (Capitală 

Europeană de Tineret în 2015) și Tulcea. 

 

În majoritatea cazurilor, finanțarea organizațiilor neguvernamentale de tineret nu se 

face conform unei proceduri speciale care să vizeze acordarea fondurilor strict pentru 

organizațiile de tineret. În acest caz, fondurile sunt acordate pentru toate asociațiile constituite 
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în baza OUG nr. 26/2000. Acest lucru evident ridică riscurile unor deturnări de fonduri către 

scopuri conexe și nu direct legate de nevoile și prioritățile tinerilor. Este de menționat faptul că, 

în foarte multe dintre cazuri, aceste fonduri se alocă prin atribuire directă sau pentru 

programele/proiectele organizate în parteneriat/colaborare cu APL ceea ce evident se traduce 

printr-o lipsă de transparență și responsabilitate față de publicul larg. Totodată, această situație 

duce la scăderea încrederii în APL și reducerea motivației reprezentanților mediului asociativ de 

tineret de a depune eforturi în a se implica în procesele de luarea a deciziilor, percepute ca fiind 

corupte. 

 

Concluzia generală a raportului de diagnoză este reprezentată de faptul că legea este 

rareori respectată în România în domeniul gestionării de tineret și că exemplele de bună-

practică pot fi folosite ca punct de pornire pentru generalizarea unor practici care să respecte 

principiile bunei-guvernanțe. Dintre acestea din urmă amintim: transparența, responsabilitatea 

față de publicul larg și implicarea tinerilor în procesele decizionale – ca fiind premise pentru 

dezvoltarea mediului asociativ de tineret, adresarea problemelor tinerilor, identificarea de 

soluții pentru acestea și creșterea gradului de implicare a tinerilor în comunitate. 

 

În ceea ce privește colecția de exemple de bune-practici identificate atât în spațiul 

european comunitar, cât și extracomunitar, concluzionăm aspectele prezentate în continuare 

(analiza profundă a acestora fiind accesibilă la adresa web 

http://tineripentrudemocratie.cpedu.ro/colectie-bune-practici-europa). 

 

Din analizarea studiilor de caz prezentate în capitolul anterior putem extrage o serie de 

concluzii legate de principalii actori implicați în politicile de tineret, principalele modalități de 

implicare a tinerilor în comunitate și procesele decizionale privind politicile de tineret, precum 

și legate de modalitățile de gestiune ale fondurilor de tineret. 

 

Astfel, o concluzie generală a studiilor de caz în ceea ce privește tipul și numărul 

actorilor implicați în elaborarea, implementarea și monitorizarea politicilor de tineret este că 

http://tineripentrudemocratie.cpedu.ro/colectie-bune-practici-europa
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acestea trebuie adaptate dimensiunii statului, ordinului de mărime a populației tinere și 

nevoilor sale. Este însă comună desemnarea unui minister care să se ocupe de domeniul de 

tineret și a unei piramide de structuri locale și regionale care să ajute, ca agenți, în 

implementarea obiectivelor strategice, dar și să faciliteze dialogul cu tinerii (consultarea 

acestora). Este de asemenea frecventă desemnarea unei structuri specializate exclusiv în 

gestionarea fondurilor de tineret (ex. Administrația Serviciilor de Tineret din Dublin, Serviciul 

Internațional de Tineret din Germania). Un actor relevant în domeniul politicilor de tineret în 

toate statele studiate este reprezentat de consiliul național al tinerilor, considerat partenerul 

social al autorităților publice cu responsabilități în domeniul de tineret. 

 

Tinerii se pot implica în comunitățile din care fac parte în asociații (organizații 

guvernamentale sau non-guvernamentale), consilii și centre de tineret, grupuri de inițiativă etc. 

În țările studiate, tinerii se pot implica în procesele de luare a deciziilor la nivelul structurilor 

desemnate de autorități pentru consultarea cu tinerii pe probleme de tineret (ex. Birourile 

pentru tineri din Germania, Centrele de tineret din Republica Moldova). Pentru stimularea 

participării tinerilor la decizie, țările studiate au abordat soluții precum: 

 Nu permit luarea de decizii ale ministerului de resort fără participarea tinerilor (ex. 

Germania); 

 Garantarea dreptului de participare la decizii a tinerilor prin lege (ex. Republica 

Moldova); 

 Numirea organizației naționale de tineret reprezentative ca partener social al 

Guvernului în elaborarea politicilor de tineret (ex. Irlanda); 

 Înființarea unor structuri care să faciliteze comunicarea dintre tineri și consiliile 

locale de tineret (ex. Birourile pentru tineri din Germania); 

o Sau care să preia sugestiile tinerilor și să faciliteze transformarea lor în 

inițiative de politici publice (ex. Comisia guvernamentală pentru politici de 

tineret a Republicii Moldova); 

 Constituirea unor grupuri de lucru pentru includerea tinerilor în procesele 

decizionale (ex. Germania și Republica Moldova); 
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 Dezvoltarea de platforme online de dezbatere a politicilor de tineret (ex. Germania); 

 Reunirea rețelelor de actori interesați (stakeholders) de politicile de tineret și 

coordonarea dialogului dintre acestea și autoritățile publice (ex. Germania). 

 

În ceea ce privește gestionarea fondurilor de tineret, în cazul  studiilor de caz privind 

Irlanda, Germania și Republica Moldova, se observă că statele au desemnat o structură/o 

autoritate publică de gestionare a acestor fonduri, iar acestea oferă consultanță și expertiză 

organizațiilor de tineret atât pentru identificarea oportunităților de finanțare a proiectelor lor 

(fie că este vorba de fonduri de la nivel local, național sau european), cât și pentru aplicarea 

pentru aceste surse de finanțare. Dintre exemplele de bună practică identificate amintim: 

alocarea unui procent fix din fondurile unei administrații locale către programele de tineret (ex. 

Republica Moldova), finanțarea prin granturi a acelor proiecte (printr-un Program național de 

alocare a granturilor – în Republica Moldova) care contribuie la atingerea obiectivelor strategice 

naționale în domeniul de tineret (ex. Republica Moldova) și a nevoilor tinerilor (ex. Germania). 

Este de asemenea un exemplu de bună practică desemnarea unor responsabili de 

monitorizarea implementării programelor finanțate și de evaluare a impactului acestora (ex. 

Germania). Pentru realizarea acestora este necesară elaborarea unor Standarde de calitate la 

care să se raporteze proiectele / programele de tineret finanțate (ex. Irlanda) precum și 

raportarea impactului acestora la un cadru național pentru politicile de tineret (ex. Irlanda). 
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CAPITOLUL VI – RECOMANDĂRI 

 

Documentele de referință în baza cărora au fost generate o serie de recomandări cu privire la 

activitatea de tineret din România: 

 Raportul  de diagnoză privind alocarea și utilizarea fondurilor publice destinate tinerilor; 

 Studiul: „Colecții de exemple de bune-practici privind gestionarea resurselor de tineret 

și implicarea tinerilor în procesul decizional privind aceste resurse la nivelul autorităților 

publice locale, din spațiul European”; 

 Raportul de eveniment, realizat în urma sesiunilor regionale de consultare și dialog cu 

tinerii; 

 Raportul de eveniment, realizat în urma sesiunilor regionale de formare a tinerilor 

implicați în mediul ONGT; 

 

În ceea ce privește gestionarea fondurilor și al resurselor de tineret în România, pentru 

consiliile județene și consiliile locale ale municipiilor reședință de județ, formulăm 

recomandările prezentate în continuare (analiza profundă a acestora fiind accesibilă la adresa 

web http://tineripentrudemocratie.cpedu.ro/diagnoza-privind-utilizarea-si-alocarea-fondurilor-

publice-destinate-tinerilor/). 

 

În baza concluziilor rezultate în urma analizei datelor colectate au fost formulate o serie de 

recomandări de îmbunătățire a modului în care sunt gestionate fondurile de tineret și a 

modului în care sunt implicați tinerii și reprezentanții mediului asociativ din România în 

procesele decizionale aferente gestionării acestor resurse. Recomandările vizează trei niveluri: 

nivelul național (adresându-se autorităților centrale cu responsabilități în domeniu), nivelul 

local (adresându-se autorităților publice locale – CJ și CL) și reprezentanților mediului asociativ.  

 

 

 

 

http://tineripentrudemocratie.cpedu.ro/diagnoza-privind-utilizarea-si-alocarea-fondurilor-publice-destinate-tinerilor/
http://tineripentrudemocratie.cpedu.ro/diagnoza-privind-utilizarea-si-alocarea-fondurilor-publice-destinate-tinerilor/
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A. Recomandări pentru nivelul național  

a) Includerea în strategia națională de tineret și în cadrul tuturor documentelor strategice 

subsecvente sau corelate cu aceasta, a obligativității înființării de consilii consultative și 

a înființării fondului destinat activităților de tineret; 

b) Asigurarea coerenței documentelor de reglementare prin includerea principiilor bunei-

guvernanțe ca principiu fundamental în gestiunea resurselor pentru tineri în toate 

documentele cu caracter de reglementare din domeniu; 

c) Includerea în documentele subsecvente legii tinerilor și în viitoarele documentele 

legislative cu caracter de reglementare al modului de gestiune a resurselor de tineret a 

sancțiunilor aplicabile acelor APL-uri ce nu respectă prevederile legii și nu alocă Fondul 

destinat activităților de tineret sau nu înființează Consiliul Consultativ. De asemenea, se 

recomandă responsabilizarea unei structuri/comisii pentru verificarea îndeplinirii 

acestor prevederi; 

d) Dezvoltarea și implementarea unui cadru de permanentă îmbunătățire a prezentelor 

reglementări în baza feedback-ului colectat de la nivel local, atât din partea APL, cât și 

din partea tinerilor pentru a continua demersurile de îmbunătățire a gestiunii resurselor 

de tineret și de îmbunătățire a situației tinerilor în România; 

e) Crearea unor resurse de la nivel național pentru a veni în sprijinul APL în implementarea 

legii (ex. ghiduri de implementare a legii; ghiduri sau instrumente de consultare pentru 

implicarea tinerilor în deciziile de la nivel local etc.); 

 

B. Recomandări pentru nivelul autorităților locale  

 

a) Constituirea de urgență, conform Legii, a consiliilor consultative în vederea identificării 

și stabilirii direcțiilor prioritare de investiție a resurselor pentru tineri de la nivel local; 

b) Lansarea unui apel public cu privire la condițiile de participare a ONGT-urilor în 

componența consiliului consultativ; 
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c) Instituirea de urgență și alimentarea fondului destinat activităților de tineret, împreună 

cu o metodologie de concurs care să prevadă: prioritățile de finanțare, criteriile de 

eligibilitate, calendarul selecției proiectelor finanțate, regulile de raportare față de 

finanțator etc.; 

d) Lansarea unui apel public cu privire la accesarea fondului sus menționat, de către 

organizațiile non-guvernamentale de tineret; 

e) Instituirea de proceduri de alocare în ceea ce privește accesarea fondurilor publice 

disponibile, în afara fondului de tineret, de către organizațiile neguvernamentale de 

tineret și definirea acestor organizații, precum și a criteriilor de eligibilitate; Evitarea 

finanțării ONGT-urilor prin parteneriate ci alocarea fondurilor pe bază de concurs. 

Finanțarea directă se poate face în cazul unor proiecte strategice sau de mare amploare 

pentru comunitate și nu ca o practică generalizată. 

f) Crearea de resurse și oferirea de sprijin ONGT-urilor care doresc să aplice pentru 

finanțări de la bugetul local (din Fondul destinat activităților de tineret) în vederea 

îndeplinirii procedurilor birocratice, scrierea unui proiect de succes, bugetarea acestuia, 

implementarea cu succes a proiectelor și evaluarea la final a reușitei acestora; 

g) Monitorizarea și evaluarea proiectelor finanțate pentru a verifica gradul în care acestea 

duc la îndeplinirea obiectivelor prestabilite ca fiind prioritare de către consiliul 

consultativ al APL și îmbunătățirea permanentă atât a metodologiei de finanțare, cât și a 

impactului pe care aceste fonduri le produc; 

h) Organizarea de întâlniri ale Consiliului Consultativ în vederea dezbaterii procedurilor de 

alocare dar și a strategiei generale de acordare a finanțărilor. 

 

C. Recomandări pentru structurile de tineret 

 

a) Creșterea capacității de relaționare cu autoritățile publice locale; 

b) Creșterea implicării în procesele decizionale ale autorităților locale în special în cele  ce 

privesc tinerii și în special, privind gestiunea resurselor pentru tineri; 
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c) Depunerea de eforturi pentru creșterea capacității ONGT-ului de influențare a deciziilor 

privind gestiunea resurselor de tineret; 

d) Depunerea de eforturi de creștere a capacității ONGT-ului de a accesa fonduri 

nerambursabile de la nivelul APL, alocate fie prin intermediul Fondului destinat 

activităților de tineret, fie în afara acestuia; 

e) Monitorizarea activităților APL-urilor în special privind alocarea fondurilor publice de 

tineret și sancționarea sau încurajarea publică a acestora atunci cand e cazul. 

 

În ceea ce privește colecția de exemple de bune-practici existentă atât la nivelul spațiului 

comunitar european, cât și extracomunitar, formulăm recomandările prezentate în continuare 

(analiza profundă a acestora fiind accesibilă la adresa web 

http://tineripentrudemocratie.cpedu.ro/colectie-bune-practici-europa). 

Luând în considerare exemplele de bună practică identificate la capitolul III și raportându-le 

la contextul național și internațional al politicilor de tineret, o serie de recomandări au fost 

formulate pentru România. Acestea sunt prezentate în paragrafele următoare organizate în 

funcție de structura sau nivelul de aplicare cărora le sunt dedicate: nivelui național sau regional, 

autorităților publice din domeniul de tineret sau organizațiilor de tineret.  

 

Recomandări pentru autoritățile publice centrale: 

 completarea Strategiei Naționale de Tineret (2014-2020) cu o serie de planuri de 

acțiune, care să definească responsabilii pentru implementarea strategiei și atingerea 

obiectivelor sale și să menționeze resursele de care dispune fiecare linie de acțiune, 

precum și termenele limită de implementare/realizare;  

 completat de elaborarea unui cadru național de evaluare a programelor de 

tineret și a impactului lor în termeni de adresare a nevoilor tinerilor și de 

contribuție la obiectivele strategice naționale; 

 identificarea de resurse financiare și umane pentru realizarea acestor deziderate; 

 considerarea structurii naționale de tineret ca partener în elaborarea politicilor publice; 

http://tineripentrudemocratie.cpedu.ro/colectie-bune-practici-europa
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 desemnarea unei structuri pentru asigurarea dialogului cu tinerii și preluarea sugestiilor 

acestora și transformarea lor în inițiative de politici publice;  

 acestea s-ar putea concretiza prin realizarea unei platforme online de dezbatere a 

propunerilor de politici publice. 

 desemnarea unei structuri de cercetare în cadrul ministerului de resort (sau 

externalizarea acestui departament) pentru colectarea permanentă de date privind 

tinerii din România și nevoile lor, și analiza acestora pentru a fundamenta deciziile 

viitoare de politici publice alături de exercițiile de consultare.  

 completarea și clarificarea legislației în vigoare cu privire la alocarea de fonduri de 

tineret și stimularea participării tinerilor la decizii privind politicile de tineret și 

gestionarea fondurilor destinate tinerilor; 

 

Recomandări pentru autoritățile publice locale: 

 

 transpunerea Strategiei Naționale de tineret în documente similare, la nivel local care să 

contribuie prin obiectivele stabilite la îndeplinirea țintelor naționale, dar care să reflecte 

și particularitățile nevoilor tinerilor de la nivel local. 

 desemnarea de responsabili cu comunicarea cu tinerii (organizațiile de tineret) și 

colectarea de date privind nevoile lor, precum și a sugestiilor lor de îmbunătățire a 

politicilor de tineret; 

 elaborarea de programe și proiecte de creștere a capacității tinerilor și organizațiilor de 

tineret de a se implica în procesele decizionale din domeniul de tineret, precum și în 

gestionarea fondurilor de tineret; 

 elaborarea cadrului metodologic și a structurilor adecvate integrării tinerilor (și 

organizațiilor de tineret) în procesul decizional privind gestionarea fondurilor de tineret; 

 contribuția la creșterea capacității tinerilor și a organizațiilor de tineret de a accesa 

fonduri destinate activităților de tineret de la nivelul autorităților locale; 
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 alocarea de fonduri destinate activităților de tineret de la nivelul bugetului autorității 

publice locale cu responsabilități în domeniul de tineret printr-un concurs public 

caracterizat prin principiile bunei-guvernanțe; 

 desemnarea și pregătirea unei structuri a administrației publice locale pentru 

monitorizarea proiectelor finanțate din fondul destinat activităților de tineret și 

evaluarea modului în care acestea au atins obiectivele pre-stabilite ale proiectelor și a 

modalității și gradului de contribuție la îndeplinirea obiectivelor strategice naționale și 

locale; 

 deținerea  și actualizarea permanentă a datelor înregistrate într-un registru al 

organizațiilor de tineret și a grupurilor de inițiativă de tineret de la nivelul comunității 

deservite; 

 

Recomandări pentru organizațiile de tineret 

 

A. de la nivel național 

 identificarea oportunităților și militarea pentru implicarea tinerilor în procese 

decizionale privind politicile de tineret, la orice nivel (național și local deopotrivă); 

 identificarea de oportunități pentru organizațiile de tineret (membre sau nu) de creștere 

a capacității de implicare în procese de lobby, advocacy și de luare a deciziilor; 

 identificarea de oportunități pentru organizațiile de tineret (membre sau nu) de creștere 

a capacității de identificare și aplicare pentru finanțare din fonduri de la bugetul local, 

național sau european a inițiativelor lor dedicate tinerilor (și care implică tineri); 

 identificarea de oportunități pentru promovarea principiilor bunei guvernanțe la nivel 

național; 

 

B. de la nivel local 

 identificarea de oportunități pentru creșterea capacității organizației de implicare în 

procese de elaborare, implementare și evaluare de politici publice (ex. de gestionare a 
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fondurilor de tineret), precum și a capacității organizației de accesare a fondurilor de tineret 

disponibile la nivel local, național și european; 

 implicarea în procesele decizionale privind politicile de tineret (ex. în stabilirea 

priorităților locale și naționale a politicilor de tineret); 

 implicarea în procesele de gestionare a fondurilor de tineret; 

 implicarea în procesul de colectare de date privind nevoile tinerilor; 

 adresarea prin proiectele organizației a nevoilor tinerilor de la nivelul comunității 

deservite, având în vedere atingerea obiectivelor strategice naționale și locale; 

 identificarea de oportunități de promovare a principiilor bunei guvernanțe la nivel local; 
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ANEXA 1: MODEL DE SCRISOARE ADRESATĂ PRIMĂRIEI ÎN URMA PUBLICĂRII UNUI PROIECT 

DE BUGET CE NU INCLUDE O ALOCARE BUGETARĂ PENTRU TINERI (POATE FI ADAPTATĂ ȘI 

PENTRU CONSILIILE JUDEȚENE) 

 

Către, 

Primăria Municipiului __________ 

Consiliul Local _________ 

 

În atenția, 

Domnului Primar ___________ 

 

Domnule Primar, 

În urma publicării proiectului de buget al municipiului _________ pentru anul ____, vă 

sesizăm faptul că, în proiectul de hotărâre de consiliu local privind aprobarea bugetului, nu au 

fost alocate fonduri pentru domeniul tineret (clasificația bugetară: 67.02.05.02), fapt ce 

reprezintă o încălcare a dispozițiilor legale, prevăzute în Legea Tinerilor nr. 350/2006, după cum 

urmează: 

 

“Articolul 28 

(1) Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile locale 

ale municipiilor reşedinţă de judeţ constituie anual, în cadrul bugetelor proprii, Fondul 

destinat activităţilor de tineret. 

(2) Fondul destinat activităţilor de tineret prevăzut la alin. (1) se utilizează pentru finanţarea 

activităţii de tineret a structurilor neguvernamentale de utilitate publică de şi pentru tineret, 

precum şi a unor activităţi de tineret de interes local, stabilite prin consultarea fundaţiilor 

judeţene pentru tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi a organizaţiilor 

neguvernamentale de tineret şi pentru tineret de pe raza unităţii administrativ-teritoriale 

respective.” 

 

Remarcăm faptul că dispoziția legală a fost / nu a fost respectată în anii anteriori. 
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Din aceste considerente, vă rugăm să îndreptați această eroare și în proiectul final de buget pe 

care îl veți înainte Consiliului Local al Municipiului __________ să fie prevăzute fondurile 

necesare pentru activitățile de tineret.  

 

Pentru municipiul _________, apreciem că sumele pentru activitățile de tineret ar trebui să fie 

alocate în cuantum de ________ lei.  

 

În cazul în care veți refuza să îndreptați această eroare și veți trimite proiectul de buget fără 

bugetarea corespunzătoare a activităților de tineret, nu vom ezita să solicităm concursul 

instanței de contencios administrativ. De asemenea, vom solicita concursul instanței și în cazul 

în care consiliul local va adopta bugetul fără bugetarea activităților de tineret. În acest sens, 

prezenta scrisoare reprezintă o plângere prealabilă, în temeiul art. 7 din Legea nr. 554/2004. 

 

Semnătura persoanei responsabile, asociația și celelalte organizații de tineret semnatare 
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ANEXA 2: MODEL DE COMUNICAT DE PRESĂ REFERITOR LA LIPSA FONDULUI DE TINERET 

 

Comunicat de presă 

 

Ref.: Tinerii reclamă lipsa fondului de tineret din bugetul municipiului / județului _______ 

 

Organizațiile de tineret din ________ atrag atenția autorităților locale din municipiul _________ 

cu privire la nerespectarea legii tinerilor nr. 350/2006, ce impune autorităților locale din 

municipiile reședință de județ, precum și autorităților locale județene, instituirea unui fond 

pentru activitățile de tineret: 

 

“Articolul 28 

(1) Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile locale 

ale municipiilor reşedinţă de judeţ constituie anual, în cadrul bugetelor proprii, Fondul 

destinat activităţilor de tineret. 

(2) Fondul destinat activităţilor de tineret prevăzut la alin. (1) se utilizează pentru finanţarea 

activităţii de tineret a structurilor neguvernamentale de utilitate publică de şi pentru tineret, 

precum şi a unor activităţi de tineret de interes local, stabilite prin consultarea fundaţiilor 

judeţene pentru tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi a organizaţiilor 

neguvernamentale de tineret şi pentru tineret de pe raza unităţii administrativ-teritoriale 

respective.” 

 

În ultimii ani, atât în bugetul municipiului _________ cât și bugetul județului _________ nu s-a 

prevăzut niciun credit bugetar pentru categoria Tineret, fapt ce reprezintă o încălcare flagrantă 

a dispozițiilor legale, dar și constituționale (art. 49 din Constituție). 

 

Tinerii _______ solicită, de îndată, autorităților locale să se conformeze legii și să prevadă în 

bugetele locale pentru anul _____ sume corespunzătoare pentru finanțarea activităților de 

tineret, conform legii. 
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În caz contrar, aceștia sunt pregătiți și determinați să ceară concursul instanței de contencios 

administrativ pentru restabilirea ordinii de drept. 

 

Exemplu de citat: 

 

“Nealocarea de fonduri pentru activități de tineret reprezintă un afront adus de autoritățile 

locale ale municipiului și județului Constanța tuturor tinerilor constănțeni. Activitatea 

organizațiilor de tineret este strâns legată de existența acestui fond de tineret, derularea 

activității făcându-se într-un mod dificil în lipsa sprijinului autorițătilor locale. Organizațiile 

neguvernamentale de tineret din județul Constanța vor depune toate diligențele pentru ca în 

bugetul pe anul 2016, Consiliul Local Constanța și Consiliul Județean să aloce bani pentru 

activități de tineret.” a declarat președintele Asociației Elevilor din Constanța, Constantin-

Alexandru Manda. 

 

Organizații semnatare: 
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ANEXA 3: MODEL DE SOLICITAREA UNEI DEZBATERI PE PROIECTUL DE BUGET 

 

Către, 

Primăria Municipiului _________ 

Consiliul Local ______________ 

 

În atenția, 

Domnului Primar __________ 

Secretarului unității administrativ-teritoriale ______________ 

 

Domnule Primar, 

 

Subscrisa, Asociația ___________________________, 

 

În temeiul art. 7 alin. (9) din Legea nr. 52/2003, vă rugăm să organizați o dezbatere publică cu 

privire la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului local pe anul ____, în special  în 

ceea ce privește aplicarea Legii nr. 350/2006. 

 

“Art. 7 (9) Autoritatea publică în cauză este obligată să decidă organizarea unei întâlniri în care 

să se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o 

asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică.” 

 

De asemenea, vă rugăm să ne comunicați cine este responsabil pentru relația cu societatea 

civilă, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Legea nr. 52/2003. 

“Art. 7 (7) Conducătorul autorităţii publice va desemna o persoană din cadrul instituţiei, 

responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă, care să primească propunerile, sugestiile şi 

opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus.” 

Dorim de asemenea să vă atragem atenția cu privire la obligativitatea respectării legii nr. 

52/2003 în ceea ce privește acordarea cuvântului persoanelor care participă la ședințele publice 

ale organelor colegiale. 
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“Articolul 9 Persoana care prezidează şedinţa publică oferă invitaţilor şi persoanelor care 

participă din proprie iniţiativă posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe 

ordinea de zi.” 

 

Preferăm primirea răspunsului dumneavoastră prin e-mail la adresele:  

 

Cu deosebit respect, 

 

Data 
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ANEXA 4: MODEL DE ADRESĂ CĂTRE AUTORITĂȚI PENTRU ÎNFIINȚAREA CONSILIULUI 

CONSULTATIV 

 

Către, 

Consiliul Județean/Local _________ 

 

În atenția, 

Domnului Președinte ____________ / Domnului Primar 

 

Domnule Președinte,/Domnule Primar, 

 

Subscrisa, Asociația _____________, înregistrată în registrul special al asociațiilor și fundațiilor, 

aflat la grefa _________, sub nr. __ din ___, cod de identificare fiscală, cu domiciliul de 

corespondență ales în mun. _________,  str_____ nr. __, jud. ________, în temeiul O.G. 

27/2002, vă înaintăm prezenta 

 

SESIZARE 

 

Având în vedere dispozițiile legii tinerilor nr. 350/2006, Consiliul Județean Constanța are 

obligația de a înființa un consiliu consultativ pe probleme de tineret: 

 

“Articolul 4 

e) stimularea cooperării autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale cu structurile 

neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, prin înfiinţarea de consilii consultative 

constituite din organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret de pe lângă fiecare 

autoritate sau instituţie publică centrală ori locală care gestionează fonduri destinate 

tineretului; 

 

Articolul 10 
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(1) Autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene asigură cadrul instituţional şi condiţiile 

necesare pentru participarea tinerilor la luarea deciziilor din domeniul tineretului. 

(2) În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale comunelor şi oraşelor au 

obligaţia de a organiza proceduri de consultare cu organizaţiile neguvernamentale de tineret şi 

pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unităţi administrativ-teritoriale. 

(3) În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale municipiilor reşedinţă de judeţ şi 

ale sectoarelor municipiului Bucureşti, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi 

consiliile judeţene au obligaţia de a organiza proceduri de consultare cu fundaţiile judeţene 

pentru tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale 

de tineret şi pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unităţi administrativ-teritoriale.” 

 

Așadar, este necesară înființarea unui consiliu consultativ distinct pentru problemele de tineret. 

 

De asemenea, în ce privește ghidul pentru aplicare pentru fondurile nerambursabile, atribuite 

conform legii nr. 350/2005, pentru domeniul tineret, vă rugăm să asigurați elaborarea acestuia 

ținând cont de particularitățile legii nr. 350/2006. 

 

Vă anexăm, încă o dată, propunerea noastră pentru regulamentul Consiliului Consultativ pe 

Probleme de Tineret. 

 

Preferăm primirea răspunsului dumneavoastră prin e-mail la adresele:  

 

Cu deosebit respect, 

 

 

 

Data 
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ANEXA 5: MODEL DE COMUNICAT PENTRU ÎNFIINȚAREA DE URGENȚĂ A CONSILIILOR 

CONSULTATIVE PENTRU GESTIONAREA FONDULUI DESTINAT TINERILOR 

 

Comunicat de presă 

 

Tinerii cer autorităților locale înființarea de urgență a consiliilor consultative pentru probleme 

de tineret 

 

Organizațiile __________ solicită înființarea consiliilor consultative pentru problemele de 

tineret, în conformitate cu prevederile legii nr. 350/2006. 

 

“Articolul 4 

e) stimularea cooperării autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale cu structurile 

neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, prin înfiinţarea de consilii consultative 

constituite din organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret de pe lângă fiecare 

autoritate sau instituţie publică centrală ori locală care gestionează fonduri destinate 

tineretului; 

 

Articolul 10 

(1) Autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene asigură cadrul instituţional şi condiţiile 

necesare pentru participarea tinerilor la luarea deciziilor din domeniul tineretului. 

(2) În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale comunelor şi oraşelor au 

obligaţia de a organiza proceduri de consultare cu organizaţiile neguvernamentale de tineret şi 

pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unităţi administrativ-teritoriale. 

(3) În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale municipiilor reşedinţă de judeţ şi 

ale sectoarelor municipiului Bucureşti, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi 

consiliile judeţene au obligaţia de a organiza proceduri de consultare cu fundaţiile judeţene 

pentru tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale 

de tineret şi pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unităţi administrativ-teritoriale.” 
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Consiliul Tineretului din România a transmis ambelor autorități ale administrației publice locale 

prin care se realizează autonomia locală o propunere de regulament, după modelul Ministerului 

Tineretului și Sportului. 

 

Solicităm introducerea de urgență pe ordinea de zi a Consiliului Județean și a Consiliului Local a 

unui proiect de hotărâre privind înființarea, organizarea și funcționare a consiliului consultativ 

pe probleme de tineret.  

 

În opinia noastră, interpretând sistematic dispozițiile legii nr. 350/2006, până la înființarea și 

consultarea acestui consiliu consultativ, nu se pot lua decizii privind domeniile în care urmează 

să se acorde finanțare pentru activitățile de tineret. 

 

CONTACT 
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ANEXA 6: MODEL DE REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CONSILIULUI 

CONSULTATIV PE PROBLEME DE TINERET 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE a 

 CONSILIULUI CONSULTATIV PE PROBLEME DE TINERET 

   

Capitolul I – DISPOZIŢII GENERALE 

  

Art. 1. – Consiliul Consultativ pe probleme de tineret, denumit în continuare CCPT, este 

structură consultativă pe probleme de tineret, fără personalitate jurudică, ce funcţionează pe 

lângă Consiliul Județean ____________ / Consiliul Local ______________. 

Art. 2. – CCPT îşi desfăşoară activitatea în baza HCJ / HCL ..................... de înfiinţare şi a 

prevederilor prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare, denumit în continuare ROF 

şi în conformitate cu reglementările legislaţiei naţionale şi europene în vigoare. 

Art. 3. – CCPT funcţionează pe baza dialogului structurat în ceea ce priveşte elaborarea şi 

monitorizarea aplicării politicilor publice în domeniul tineretului la nivel județean / local. 

 

Capitolul II – COMPONENŢĂ 

  

Art. 4. – (1) Din cadrul CCPT pot face parte reprezentanţi ai structurilor de tineret  cu activitate 

la nivelul Județului _____________ / Municipiului ___________, astfel: 

a. Fundaţia Judeţeană pentru Tineret; 

b. Organizaţiile studenţeşti; 

c. Organizațiile de elevi; 

d. Structurile sindicale adresate tinerilor; 

e. Structurile patronale adresate tinerilor; 

f. Structurile de tineret ale partidelor politice; 

g. Alte organizaţii neguvernamentale de tineret 

(2) Organizațiile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 

condiții: 
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să aibă personalitate juridică; 

să existe de cel puțin un an și 6 luni; 

(3) Structurile prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) trebuie să aparțină unor structuri 

sindicale/patronale cu reprezentativitate recunoscută conform legii 62/2011, republicată. 

(4) Structurile prevăzute la alin. (1) lit. f) trebuie să aparțină unor partide care au participat la 

ultimele alegeri și au obținut unul sau mai multe mandate în consiliul județean / local. 

(5) Organizațiile prevăzute la alin. (1) lit. g) trebuie să înplinească cumulativ următoarele 

condiții: 

a. să aibă personalitate juridică; 

b. să existe de cel puțin 3 ani; 

c. să reprezinte un grup de tineri bine determinat prin statut. 

 

Art. 5. - (1) Înscrierea în CCPT se va face prin cerere de adeziune scrisă depusă la Secretariatul 

CCPT. 

(2) Prima componență a CCPT se stabilește prin dispoziție a președintelui consiliului județean, în 

urma verificării condițiilor de la art. 4. 

(3) După constituirea CCPT, plenul va admite sau respinge cererile de adeziune a organizațiilor 

și structurile prevăzute la art. 4. Hotărârea de respingere se comunică petentei și poate fi atacă 

în condițiile legii contenciosului administrativ. 

 

Capitolul III – COMPETENŢE 

 

Art. 6. – (1) Principalele domenii de lucru abordate de CCPT sunt următoarele: 

a. cultură; 

b. educaţie şi formare; 

c. ocuparea forţei de muncă şi antreprenoriat; 

d. participare şi activităţi de voluntariat; 

e. sport, sănătate şi mediu; 

f. incluziune socială şi susţinerea tinerei familii. 
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(2)   În funcţie de priorităţile stabilite, CCPT poate stabili alte domenii de lucru, în baza hotărârii 

plenului CCPT. 

  

Capitolul IV – DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE STRUCTURILOR COMPONENTE 

 

Art. 7. – Structurile cu reprezentare în CCPT au următoarele drepturi: 

a. dreptul de a desemna reprezentanţi delegaţi, cu drept de vot, în cadrul plenului CCPT; 

b. dreptul de a vota, prin reprezentanţii lor, în cadrul plenului CCPT; 

c. dreptul de a propune şi de a participa la activitatea CCPT; 

d. dreptul de a fi informate cu privire la activitatea CCPT; 

e. dreptul de a se retrage din CCPT; 

f. dreptul de a desemna membri pentru Comisiile de lucru CPT. 

Art. 8. – Structurile cu reprezentare în CCPT au următoarele obligaţii: 

a. obligaţia de a respecta prezentul Regulament; 

b. obligaţia de a desemna reprezentanţi la şedinţele plenare CCPT; 

c. obligaţia de a-şi informa membrii cu privire la problemele  dezbătute în cadrul şedinţelor CPT; 

d. obligaţia  de  a  respecta  deciziile  CCPT, în  cazul  în  care  acestea  nu  contravin statutelor 

proprii; 

e. obligaţia de a răspunde convocărilor la sesiuni, la termenul stabilit; 

f. obligaţia de a nu acţiona în numele CCPT fără a avea un mandat în acest sens; 

g. obligaţia de a-şi anunţa în scris retragerea din CCPT; 

  

Capitolul V – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

  

Secţiunea 1 

Structuri interne 

Art. 9. – Structurile interne ale CCPT sunt următorele: 

a. Plenul; 

b. Comisiile de lucru; 
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c. Secretariatul. 

  

Secţiunea a 2-a 

Plenul 

Art. 10. – (1) Plenul este structura internă de conducere, cu rol deliberativ, a CCPT. 

(2) Plenul este format din totalitatea reprezentanţilor organizațiilor structurilor ce intră în 

componenţa CCPT, după cum urmează: câte un reprezentant din partea tuturor organizațiilor și 

structurilor de tineret la nivel județean, care îndeplinesc condițiile prevăzute în art. 4, cu sau 

fără personalitate juridică. 

(3)   Membrii reprezentanţi în Plen pot fi doar tineri, conform legislaţiei în vigoare. 

Art. 11. – Plenul are următoarele atribuţii: 

a. propune Președintelui Consiliului Județean / Primarului / Consiliului Local modificarea 

prezentului Regulament; 

b. stabileşte componenţa comisiilor de lucru; 

c. propune Consiliului Județean / Consiliului Local direcțiile de finanțare pentru activitățile de 

tineret, în conformitate cu legea nr. 350/2006; 

d. adoptă rezoluţii şi recomandări privind temele de interes dezbătute cu incidenţă în domeniul 

tineretului. 

Art. 12. – (1) Plenul se întruneşte o dată pe lună sau în sesiune extraordinară ori de câte ori este 

necesar, convocarea se va face în scris de către Președintele Consiliului Județean 

______________ / Primarul Municipiului ____________, de către Secretariatul CCPT sau de cel 

puţin 1/3 din membrii cu drept de vot. 

(2) Convocarea plenului în sesiune ordinară se face cu cel puţin 7 zile calendaristice înaintea 

datei stabilite pentru desfăşurarea acesteia, iar în sesiune extraordinară cu cel puţin 3 zile 

calendaristice înainte; convocarea poate fi reprogramată de către Consiliul Județean 

_____________ / Consiliul Local _____________ din motive obiective. 

(3)   Sesiunea plenului se consideră regulamentară, la prima întrunire, numai în prezenţa a 

minimum jumătate plus unu din membrii cu drept de vot, iar la a doua întrunire în prezenţa a 

minimum 1/3 plus unu din numărul membrilor cu drept de vot. În cazul în care nu se întruneşte 
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cvorumul  necesar,  sesiunea  se  va  amâna  pentru  o  dată  ulterioară,  ce  va  fi  comunicată  

de Secretariatul CCPT. 

(4) La sesiunile ordinare sau extraordinare ale plenului pot participa, ca invitaţi, câte un 

reprezentant din partea oricărei structuri de / pentru tineret care îşi manifestă interesul de a 

participa la respectiva sesiune, precum şi alte persoane care primesc acest statut în plen, cu 

aprobarea Plenului; aceştia nu au drept de vot şi pot interveni în dezbateri numai cu acordul 

conducătorului de şedinţă. 

(5)   Reprezentanţii Consiliului Județean ______________, ai Direcţiei Judeţene pentru Sport şi 

Tineret _____________ și ai Casei de Cultură a Studenților _________ sunt participanţi de drept 

la şedinţele plenului. 

(6) Ședințele sunt prezidate în mod rotativ de către reprezentanții organizațiilor și structurilor 

prevăzute la art. 4 alin. (1) cu excepția reprezentanților partidelor politice. La fiecare ședință se 

va alege un nou moderator de ședință. 

Art. 13. - (1) Plenul adoptă hotărâri în vederea exercitării atribuţiilor sale. 

(2)  Hotărârile plenului se adoptă prin consens. În cazul în care nu poate fi realizat consensul 

hotărârile se vor adopta cu votul majorităţii. 

(3)  Modificarea ROF se face numai cu avizul Plenului, la propunerea a minim 1/3 din 

membrii cu drept de vot ai plenului, iar pentru aprobare este necesar votul majorităţii. 

  

Secţiunea a 3-a 

Comisiile de lucru 

Art. 14. – (1) Comisiile de lucru sunt structuri interne de specialitate, fiecare dintre acestea 

acţionând pe câte un domeniu de lucru prevăzut în ROF sau stabilit de plen. 

(2)   O comisie de lucru este formată din reprezentanţii aleşi din rândul membrilor plenului. 

(3)   Un membru al plenului nu poate face parte din mai multe comisii de lucru. 

Art. 15. – Comisiile de lucru au ca atribuţie principală elaborarea strategiilor şi politicilor în 

domeniile de lucru prevăzute în ROF, precum şi în alte domenii considerate prioritare de către 

plen. 

Art. 16. – Modul de desfăşurare a activităţii Comisiilor se stabileşte de către plen. 



82 
 

 

Art. 17. – Pe lângă comisiile de lucru prevăzute mai sus, se poate hotărî înfiinţarea unor comisii 

cu caracter temporar, pentru a lucra pe teme specifice, considerate prioritare de către plen, pe 

domenii de interes care nu sunt prevăzute în ROF. 

  

Secţiunea a 4-a 

Secretariatul 

Art. 18. – Secretariatul este asigurat de către Direcţia Generală de Administrație Publică, 

Juridică din cadrul Consiliului Județean ______________ / Consiliului Local ___________. 

Art. 19. – Secretariatul are următoarele atribuţii: 

a.   alcătuieşte procesele-verbale ale sesiunilor plenului; 

b.   ţine evidenţa documentelor CCPT; 

c.   convoacă sesiunile de lucru conform Art. 13. 

  

Capitolul IV – DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE 

  

Art. 20. – Prevederile prezentului ROF au la bază Legea tinerilor 350/2006 şi se completază cu 

alte documente legislative în vigoare. 

 

 

 

Prezenta publicație a fost elaborată în cadrul proiectului ”Tineri pentru democrație: transparență și 

bună guvernare în alocarea și gestionarea fondurilor publice pentru tineret la nivelul autorităților 

locale”, implementat de Centrul pentru Politici Educaționale, în parteneriat cu Societatea Academică din 

România și Consiliul Tineretului din România. Proiectul este finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în 

cadrul Fondului ONG în România și își propune creșterea transparenței privind gestionarea fondurilor 

pentru tineret la nivel județean și local și creșterea capacității de accesare și de implicare în luare 

deciziilor privind aceste fonduri de către ONG-urile de tineret (ONG-T).  

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Granturilor SEE 2009 – 2014 
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