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Coordonarea procesului tehnic
Echipa de coordonare a scrierii
aplicație comune

Grupul de sprijin și feedback
pentru elaborarea PNRR-TINERET

327 ONG-uri susținătoare

specialiști în fonduri europene din cadrul MTS 
delegați ai Fundației Naționale pentru Tineret -
FNT (care deține președinția Comisiei pentru
dezvoltare și infrastructură pentru tineret din
cadrul Consiliului Național pentru Tineret de pe
lângă Ministerul Tineretului și Sportului)
delegați ai Fundației Județene pentru Tineret
Timiș - FITT (singurul centru de tineret din
România acreditat cu Certificatul de Calitate
pentru Centre de Tineret al Consiliului Europei și
unul dintre cele doar 14 din toată Europa)

Secretarul de Stat cu atribuții în domeniul Tineretului (și
membri ai cabinetului acestuia), 
delegați ai Consiliului Tineretului din România – CTR
delegați ai Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești
din România – ANOSR
delegați ai Federației Tinerilor din Cluj – FTC

Facilitator

Invitația de a uni propunerile de reforme și investiții din cele două
Fișe înaintate de MTS și FNTși de a realiza componenta
detaliată a PNRR-TINERET în sistem de co-creare între minister
și sectorul neguvernamental a aparținut Ministerul Investițiilor și
Proiectelor Europene (MIPE), al cărui delegat a devenit și
facilitator al acestui proces

http://mts.ro/noutati/regulamentul-de-organizare-si-functionare-a-consiliului-national-pentru-tineret/
https://www.coe.int/en/web/youth/quality-label-for-youth-centres
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327Procesul de
elaborare

dezbatere publică organizată de MIPE (8.02.2021)

ONG-uri susținătoare ale demersului de a dezvolta reforme și investiții în
domeniul TINERETULUI (24.02.2021 - 10.03.2021)
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fișe inițiale de reforme și investiții elaborate de MTS și FNT, cu bugete
și anexe pentru fundamentarea acestora (25.02.2021)

variante scurte, cu bugete aferente (8.03.2021 și 9.03.2021)

întâlniri ale echipei de coordonare a scrierii aplicației cu grupul de
suport și feedback (07.03.2021 - 15.04.2021)

Drafturi ale componentei cu bugete aferente transmise către MIPE
pentru a ajunge la Comisia Europeană (18.03.2021 și 16.04.2021)

prezentare PowerPoint pentru Draftul 1, realizată de MIPE
(21.03.2021)

întâlnire cu Comisia Europeană pentru Draftul 1 (23.03.2021)

feedback primit de la Comisia Europeană, pe Draftul 1 (27.03.2021)



REFORME

1

Aceasta este o reformă remedială și
urmărește reducerea impactului
pandemiei de Covid-19 asupra tinerilor,
recuperarea decalajului de dezvoltare și
creșterea capacității de reziliență, prin
reglementarea mecanismelor de
identificare și atragere a tinerilor către
activitățile vizate.

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR
PENTRU LOCURILE DE MUNCĂ VERZI,
ÎN SPECIAL PENTRU PREVENIREA
CREȘTERII FENOMENULUI NEET ȘI A
COMBATERII ACESTUIA PRIN CREAREA
UNEI METODOLOGII NAȚIONALE DE
LUCRU CU TINERII

2

Aceasta este o reformă de adaptare și
vizează asigurarea tranziției verzi și a
tranziției digitale în sectorul de tineret.

ELABORAREA STANDARDELOR DE
CALITATE PRIVIND TRANZIȚIA VERDE ȘI
DIGITALĂ ÎN DOMENIUL TINERETULUI,
CU FOCUS PE INFRASTRUCTURĂ,
ACTIVITĂȚI ȘI PROFESIONIȘTI DE
PROFIL PRIN CREAREA
CERTIFICATULUI NAȚIONAL DE
CALITATE ȘI ÎNTOCMIREA
METODOLOGIEI DE ACORDARE A
ACESTUIA

3

Aceasta este o reformă de avangardă și
urmărește sprijinirea inovării sociale
pornind de la dezvoltarea ecosistemelor
locale pentru tineret prin transferul de
competențe de la nivel central la nivel
local și prin coagularea resurselor actorilor
relevanți în jurul tinerilor, precum și prin
stimularea implicării tinerilor în
dezvoltarea acestor comunități.

DESCENTRALIZAREA ATRIBUȚIILOR ȘI
COMPETENȚELOR DE TINERET CĂTRE
COMUNITĂȚILE LOCALE ȘI
ELABORAREA CARTEI
ECOSISTEMELOR LOCALE DE ȘI
PENTRU TINERET SUSTENABILE ȘI
INCLUZIVE



235 Granturi mici  pentru ONG-uri de tineret (5.000 EUR/ grant)
235 Granturi mici pentru grupurile informale de tineri NEET (5.000
EUR/ grant)

GRANTURI

INVESTIȚIA 1

REFORMA # 1
DEZVOLTAREA
COMPETENȚELOR PENTRU
LOCURILE DE MUNCĂ VERZI, ÎN
SPECIAL PENTRU PREVENIREA
CREȘTERII FENOMENULUI NEET
ȘI A COMBATERII ACESTUIA PRIN
CREAREA UNEI METODOLOGII
NAȚIONALE DE LUCRU CU TINERII

Combaterea fenomenului
NEET prin investiții în
dezvoltarea competențelor
tinerilor pentru locurile de
muncă verzi



470 Granturi medii pentru structurile neguvernamentale de și pentru
tineret (10.000 EUR/ grant)

GRANTURI

INVESTIȚIA 2 

REFORMA # 1
DEZVOLTAREA
COMPETENȚELOR PENTRU
LOCURILE DE MUNCĂ VERZI, ÎN
SPECIAL PENTRU PREVENIREA
CREȘTERII FENOMENULUI NEET
ȘI A COMBATERII ACESTUIA PRIN
CREAREA UNEI METODOLOGII
NAȚIONALE DE LUCRU CU TINERII

Prevenirea creșterii
fenomenului NEET prin
investiții în dezvoltarea
competențelor tinerilor
pentru locurile de muncă
verzi



30 Granturi pentru CENTRE PENTRU TINERET FIXE (212.900 EUR/ grant)
25 Granturi pentru CLUBURI PENTRU TINERET  (412.900 EUR - 738.700 EUR/ grant)
9 Granturi pentru CASELE ALE TINERETULUI (2.037.139 EUR/ grant)
6 Granturi pentru CENTRELE CULTURALE STUDENȚEȘTI MICI (212.900 EUR/ grant)
8 Granturi pentru CENTRELE CULTURALE STUDENȚEȘTI MEDII (344.350 EUR/ grant)
4 Granturi pentru CLUBURILE CULTURALE STUDENȚEȘTI (575.800 EUR/ grant)
6 Granturi pentru CASELE DE CULTURĂ ALE STUDENȚILOR (1.638.700 EUR/ grant)
2 Granturi pentru CCS BUCUREȘTI & CCSS „TEI” (1.474.800 EUR - 2.045.950 EUR/
grant)

GRANTURI PENTRU SECTORUL
PUBLIC

INVESTIȚIA 3 

REFORMA #2 
ELABORAREA STANDARDELOR
DE CALITATE PRIVIND TRANZIȚIA
VERDE ȘI DIGITALĂ ÎN DOMENIUL
TINERETULUI, CU FOCUS PE
INFRASTRUCTURĂ, ACTIVITĂȚI ȘI
PROFESIONIȘTI DE PROFIL PRIN
CREAREA CERTIFICATULUI
NAȚIONAL DE CALITATE ȘI
ÎNTOCMIREA METODOLOGIEI DE
ACORDARE A ACESTUIA

Investiții în dezvoltarea
competențelor digitale ale
tinerilor, precum și a
competențelor și cunoștințelor
privind economia circulară,
prin spații pentru tineret și
studențești verzi și digitale

30 Granturi pentru CENTRE PENTRU TINERET FIXE (212.900 EUR/ grant)
23 Granturi pentru CLUBURI PENTRU TINERET (412.900 EUR - 738.700 EUR/ grant)
5 Granturi pentru CASELE ALE TINERETULUI (2.037.139 EUR/ grant)

GRANTURI PENTRU SECTORUL
NEGUVERNAMENTAL



45 Granturi pentru CENTRELE MOBILE PENTRU TINERET (352.900 EUR/ centru)

GRANTURI PENTRU SECTORUL
PUBLIC

INVESTIȚIA 4 

REFORMA #2 
ELABORAREA STANDARDELOR
DE CALITATE PRIVIND TRANZIȚIA
VERDE ȘI DIGITALĂ ÎN DOMENIUL
TINERETULUI, CU FOCUS PE
INFRASTRUCTURĂ, ACTIVITĂȚI ȘI
PROFESIONIȘTI DE PROFIL PRIN
CREAREA CERTIFICATULUI
NAȚIONAL DE CALITATE ȘI
ÎNTOCMIREA METODOLOGIEI DE
ACORDARE A ACESTUIA

Investiții în dezvoltarea
competențelor digitale ale
tinerilor, precum și a
competențelor și cunoștințelor
privind economia circulară,
prin centre pentru tineret
mobile verzi și digitale

64 Granturi pentru CENTRELE MOBILE PENTRU TINERET (352.900 EUR/ centru)

GRANTURI PENTRU SECTORUL
NEGUVERNAMENTAL



Registrul tinerilor beneficiari ai activităților și serviciilor de și pentru tineret din România
(665.000 EUR)
Registrul furnizorilor de activități și servicii de și pentru tineret din România (665.000 EUR)
Registrul profesioniștilor în lucru cu tinerii (665.000 EUR)
Registrul infrastructurii fizice fixă și mobilă și al infrastructurii virtuale de și pentru tineret din
România (665.000 EUR)

REGISTRUL UNIC NAȚIONAL
PENTRU TINERET

INVESTIȚIA 5 

REFORMA #2 
ELABORAREA STANDARDELOR
DE CALITATE PRIVIND TRANZIȚIA
VERDE ȘI DIGITALĂ ÎN DOMENIUL
TINERETULUI, CU FOCUS PE
INFRASTRUCTURĂ, ACTIVITĂȚI ȘI
PROFESIONIȘTI DE PROFIL PRIN
CREAREA CERTIFICATULUI
NAȚIONAL DE CALITATE ȘI
ÎNTOCMIREA METODOLOGIEI DE
ACORDARE A ACESTUIA

Investiții în digitalizarea
sistemului public pentru tineret

Platformă de informare națională, consultare publică și de micro-learning (665.000 EUR)
Harta informativă pentru fiecare județ și municipiul București (665.000 EUR)
Platformă de candiatură a proiectelor pentru obținerea de finanțare (665.000 EUR)
Platformă de macro-learning pentru formarea continuă a profesioniștilor în lucru cu tinerii
(665.000 EUR)

CENTRUL NAȚIONAL DE RESURSE
PENTRU TINERET



329 activități de formare pentru angajați ai instituțiilor publice locale, cu atribuții incidente
domeniului tineretului (2.840.915 EUR)

FORMARE

INVESTIȚIA 6 

REFORMA #3 
DESCENTRALIZAREA
ATRIBUȚIILOR ȘI
COMPETENȚELOR DE TINERET
CĂTRE COMUNITĂȚILE LOCALE
ȘI ELABORAREA CARTEI
ECOSISTEMELOR LOCALE DE ȘI
PENTRU TINERET SUSTENABILE
ȘI INCLUZIVE

Investiții în dezvoltarea
competențelor autorităților
publice de a crea ecosisteme
locale cu și pentru tineri

846 întâlniri cu actori locali, pentru asigurarea tranziției de la o administrație publică
centralizată la cea descentralizată în domeniul tineretului și pentru incubarea și accelerarea
ecosistemelor locale de și pentru tineret (947.520 EUR)

ÎNTÂLNIRI LOCALE



235 Granturi operaționale (25.000 EUR/grant)

GRANTURI PENTRU STRUCTURILE
NEGUVERNAMENTALE DE TINERET

INVESTIȚIA 7 

REFORMA #3 
DESCENTRALIZAREA
ATRIBUȚIILOR ȘI
COMPETENȚELOR DE TINERET
CĂTRE COMUNITĂȚILE LOCALE
ȘI ELABORAREA CARTEI
ECOSISTEMELOR LOCALE DE ȘI
PENTRU TINERET SUSTENABILE
ȘI INCLUZIVE

Investiții în dezvoltarea
competențelor și structurilor
de participare a tinerilor la
crearea și dezvoltarea
sustenabilă a ecosistemelor
locale

60 Granturi mari (50.000 EUR/ grant)

GRANTURI PENTRU STRUCTURILE
NEGUVERNAMENTALE DE ȘI
PENTRU TINERET



Activități susținute

activități de dezvoltare a competențelor
reprezentanților autorităților publice

locale de a crea și dezvolta ecosisteme
locale de și pentru tineret

 

329

activități de dezvoltare a competențelor
verzi și digitale pentru tineri, tineri NEET

și studenți

321.020

întâlniri cu actori locali din fiecare județ și
cele 6 sectoare ale municipiului

București de a dezvolta ecosisteme de și
pentru tineret

846
REZULTATE

PRECONIZATE



Competențe
dezvoltate prin
activități de învățare
non-formală

tineri NEET cu competențe digitale și de
economie circulară dezvoltate pentru
obținerea de locuri de muncă verzi

4.700

tineri cu competențe digitale și cunoștințe
și competențe de economie circulară
dezvoltate în centrele mobile pentru

tineret

287.760

tineri cu competențe digitale și cunoștințe
și competențe de economie circulară

dezvoltate în spațiile fixe pentru tineret
(centre, cluburi, case ale tineretului)

2.842.400

tineri încadrați profesional, care urmează
un program educațional sau de formare

și care au întâmpinat dificultăți în
perioada pandemiei, își dezvoltă

competențe pentru locuri de muncă verzi

18.800

studenți cu competențe digitale și
cunoștințe și competențe de economie
circulară dezvoltate în centre, cluburi,

case cultural studențești și în CCSS „Tei”

700.400

tineri NEET cu competențe digitale și de
economie circulară dezvoltate pentru
obținerea de locuri de muncă verzi (în

urma activităților susținute prin investițiile
din anul precedent) prin pilotarea acestor

competențe, prin organizarea în 235
grupuri informale și inițiative de

dezvoltare comunitară

705
reprezentanți ai autoritățiloe publice

locale cu competențe dezvoltate pentru a
crea și dezvolta ecosisteme locale de și

pentru tineret

705

REZULTATE
PRECONIZATE



Infrastructură
fizică și digitală

centre pentru tineret fixe verzi și
digitalizate

60

REZULTATE
PRECONIZATE

cluburi pentru tineret verzi și
digitalizate

48

case ale tineretului verzi și
digitalizate

14

centre culturale studențești
MICI verzi și digitalizate

6

centre culturale studențești
MEDII verzi și digitalizate

8

cluburi culturale studențești
verzi și digitalizate

4

casele de cultură ale studenților
verzi și digitalizate

6

Casa de cultură al studenților
BUCUREȘTI și Complexul
Cultural Sportiv Studențesc

„TEI”, verzi și digitalizate

2

centre pentru tineret mobile
verzi și digitalizate

 

109

REGISTRUL UNIC NAȚIONAL PENTRU TINERET (1. Registrul tinerilor
beneficiari ai activităților și serviciilor de și pentru tineret din România; 2.

Registrul furnizorilor de activități și servicii de și pentru tineret din
România; 3. Registrul profesioniștilor în lucru cu tinerii; 4. Registrul

infrastructurii fizice fixă și mobilă și al infrastructurii virtuale de și pentru
tineret din România)

1

CENTRUL NAȚIONAL DE RESURSE PENTRU TINERET (1. Platformă de
informare națională, consultare publică și de micro-learning; 2. Harta

informativă pentru fiecare județ și municipiul București; 3. Platformă de
candidatură a proiectelor pentru obținerea de finanțare; 4. Platformă de

macro-learning pentru formarea continuă a profesioniștilor în lucru cu tinerii)

1



Politici publice
cartografieri ale resurselor și

competențelor (toate județele și cele 6
sectoare ale municipiului București)

47

Metodologia de acordare a Certificatului
Național de Calitate

1

Standardele de calitate privind tranziția
verde și digitală în domeniul tineretului -

Certificatul Național de Calitate

1

Standardele minime de cost pentru
serviciile publice pentru tineret

1

Carta ecosistemelor locale de și pentru
tineret sustenabile și incluzive

1

analize și propuneri ale dezvoltării
ecosistemelor și planificări ale măsurilor

integrate, stabilirea obiectivelor și
indicatorilor (toate județele și cele 6
sectoare ale municipiului București)

47
Legea descentralizării a unor

competențe în domeniul Tineret

1

REZULTATE
PRECONIZATE

Metodologia națională de lucru cu tinerii
pentru dezvoltarea competențelor pentru
locurile de muncă verzi, în special pentru
prevenirea creșterii fenomenului NEET și

a combaterii acestuia

1



Ghiduri de
finanțare

Ghidului solicitantului pentru granturi
medii pentru structurile

neguvernamentale de și pentru tineret

1

Ghidul solicitantului pentru granturile mici
pentru grupurile informale de tineri NEET

1

Ghidul solicitantului pentru granturile mici
pentru structuri neguvernamentale de

tineret

1

Ghidul solicitantului pentru granturile
mari pentru structuri neguvernamentale

de și pentru tineret

1

Ghidul solicitantului pentru granturile
operaționale pentru structuri
neguvernamentale de tineret

1

Ghidului solicitantului pentru sectorul
public și structurile neguvernamentale de

și pentru tineret privind Investiții în
dezvoltarea competențelor digitale ale
tinerilor, precum și competențelor și

cunoștințelor privind economia circulară,
prin spații pentru tineret și studențești

verzi și digitale

1

Ghidului solicitantului pentru sectorul
public și structurile neguvernamentale de

și pentru tineret privind Investiții în
dezvoltarea competențelor digitale ale
tinerilor, precum și competențelor și

cunoștințelor privind economia circulară,
prin centre pentru tineret mobile verzi și

digitale

1 REZULTATE
PRECONIZATE

Ghid de interacționare a funcționarilor
publici cu tinerii

1



150 MIL
EURO

5 ANI

CRESC
TINERETPNRR


