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FIȘĂ DE REFORME ȘI INVESTIȚII 
Propunere pentru Planul Național de Redresare și Reziliență 

Titlul intervenţiei ce urmează a fi inclusă în PNRR 

1. Problema identificată 

1.1 
Descrierea problemei sistemice care necesită o intervenţie 
și situaţia la momentul curent 

Se va descrie problema identificată. Se recomandă exemplificare prin date INS/Eurostat/OCDE și 
comparaţii cu media europeană. Au existat politici publice în domeniu? Care a fost impactul lor? Ce 
recomandări se pot face? 
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2.  Recomandările Uniunii Europene din cadrul Semestrului 
European 

2.1  Probleme menţionate în Raportul de ţară din 20201 

Da       Nu           
Detalii despre probleme identificate. 

2.2 Recomandările specifice de ţară din 2019 și/sau din 20202 

Da Nu 
Detalii despre probleme identificate. 

2.3 Obiectivul de dezvoltare durabilă vizat3

Fără sărăcie Inegalităţi reduse 

Foamete “zero” Orașe și comunităţi durabile 

Sănătate și bunăstare Consum și producţie responsabile 

Educaţie de calitate Acţiune climatică 

Egalitate de gen Viaţa acvatică 

Apă curată și sanitaţie Viaţa terestră 

Energie curată și la preţuri accesibile Pace, justiţie și instituţii eficiente 

1 Raportul de țară din 2020 este disponibil aici: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020‐
european_semester_country‐report‐romania_ro.pdf 
2 Recomandările specifice de țară din 2019 sunt disponibile aici: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8442-2020-
COR-1/ro/pdf  iar cele din 2020 sunt disponibile aici: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST‐
8442‐2020‐COR‐1/ro/pdf  
3 http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/obiective/
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Muncă decentă și creștere economică Parteneriate pentru realizarea obiectivelor 

Industrie, inovaţie și infrastructură 

3 Descrierea reformei și a investiţiilor aferente

3.1 Instituţia responsabilă de reformă

Instituția care va avea responsabilitatea realizării reformei, monitorizarea și raportarea 
țintelor/obiectivelor de etapă. Se vor menționa și eventualii parteneri ai acestor entități.

3.2 Beneficiarii finali ai intervenţiei

Entitățile publice și/sau private care vor fi beneficiarii finali ai proiectului. Se vor menționa 
și eventualii parteneri ai acestor entități.

3.3 Costul total al intervenţiei, perioada de implementare 
/raportare și metodologia de estimare a costurilor

Costuri (euro) 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

TOTAL 

Se va detalia și metodologia de estimare a costurilor. 
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3.4 Descrierea intervenţiei în detaliu

Se va include o descriere detaliată a intervenției și obiectivele urmărite
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3.5  Detalii despre maturitatea intervenţiei și modul în care se 
asigură implementarea integrală până în 2026 

Se va include o descriere detaliată a intervenției și obiectivele urmărite
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3.6 Modul în care intervenţia va sprijini îmbunătăţirea  
cadrului de implicare a partenerilor sociali și economici 

3.7 Contribuţia la una/mai multe dintre iniţiativele emblematice 
descrise de UE4 

DA NU 

Accelerarea

Renovarea

Reîncărcarea și realimentarea 

Conectarea

Modernizarea

Dezvoltarea

Recalificarea și 
perfecţionarea 

3.8 Contribuţia la componenta verde a PNRR

Se va menționa dacă contribuie cu 0%, 40% sau 100% la componenta verde și codurile exacte 
aferente intervențiilor menționate în Anexa IIA la Regulament5 
Codul tipului de intervenţie: 

0% 40% 100% 

3.9  Contribuţia la componenta digitală a PNRR 

Se va menționa dacă contribuie cu 0%, 40% sau 100% la componenta digitală și codurile exacte 
aferente intervențiilor menționate în Anexa III la Regulament 
Codul tipului de intervenţie: 

0% 40% 100% 

3.10  Implicaţiile din punct de vedere al ajutorului de stat 
Fără implicaţii Acoperit de

Regulamentul de 
exceptare (GBER) 

Schemă actuală 
aprobată 

Notificare către 
Comisia Europeană 
necesară 

4 Cele șapte inițiative (‘Flagships’) sunt descrise în Comunicarea Comisiei: https://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0575&from=en 
5 Forma intermediară a Regulamentului Facilitatea de Redresare și Reziliență este disponibilă aici:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST‐14310‐2020‐INIT/en/pdf urmând ca forma finală să fie publicată în perioada 
următoare 
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3.11  Modul de respectare al principiului "Do No Significant Harm" 
în cadrul intervenţiei propuse 

Se va menționa cum sunt respectate regulile acestui principiu, în baza Regulamentului UE 
852/2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile6 

3.12 Ținte (Targets) - indicatori cantitativi)

Se vor detalia și punctul de plecare, metodologia și modul de selecție a indicatorilor7 

6 Acest Regulament este disponibil aici: https://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN 
7 Un ‘target’ reprezintă o realizare cantitativă a unui indicator agreat (numărul de kilometri de cale ferată construiți, numărul de metri 

pătrați ai clădirii renovate, numărul de beneficiari ai unui anumit sistem de investiții etc.). Alegerea acestor indicatori ar trebui să 
reflecte implementarea reformelor și investițiilor și, prin urmare, să fie operaționali. 

7

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN


3.13  Obiective de etapă (Milestones) - indicatori calitativi 

Se vor detalia și punctul de plecare, metodologia și modul de selecție a indicatorilor8 

3.14 Contribuţia la alte documente programatice ale UE

 
Lb{¢L¢¦¤L!κ hwD!bL½!¤L!κ t9w{h!b! 

8 Un obiectiv de etapă (milestone) nu reflectă cantități, ci mai degrabă o realizare calitativă verificabilă în mod obiectiv 

(legislație adoptată, operaționalizare completă a sistemelor IT etc.) și detaliază conținutul și caracteristicile dorite. 
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	Titlul Interventiei: Dezvoltarea unui sistem de Centre de Tineret care oferă servicii de calitate tinerilor din România. 
	Descriere: Conform datelor Eurostat din 2019, la nivelul UE, aproximativ 3,4 milioane de tineri nu au un loc de muncă, șomajul în rândul tinerilor fiind de 16,9%, aproape dublu față de rata șomajului pentru adulți (3%). Rata tinerilor NEET cu vârste cuprinse între 25-34 de ani, pentru 2019, este de 19,6% în România. În plus, din cauza contextului pandemic, conform sondajului Eurofund Covid-19 mai mult de 10% dintre tinerii muncitori au afirmat că și-au pierdut definitiv locul de muncă, astfel încât numărul tinerilor NEET este mult mai mare decât în anul 2019. Tinerii, în special cei care tocmai au părăsit sistemul educațional, ar putea fi afectați mai puternic din punct de vedere economic de consecințele COVID-19, în principal pentru că tind să lucreze predominant în sectoarele cele mai afectate de închidere, având contracte temporare de muncă sau fiinc înregistrați în alte forme de muncă nesigure și precare. Mai mult, impactul lucrătorilor de tineret în viața tinerilor este în prezent foarte scăzut din cauza lipsei competențelor digitale, a oportunităților salariale, a oportunităților de formare și specializare, precum și a lipsei de oportunități în carieră. În prezent sunt 3000 de lucrători de tineret și 5 milioane de tineri. Astfel, un lucrător de tineret va deservi 1667 de tineri cu vârsta între 14 și 35 de ani.Programul de guvernare al României include măsuri de sprijin și dezvoltare a infrastructurii în domeniul tineretului, în fiecare județ, prin folosirea fondurilor europene și a fondurilor provenite din bugetul de stat. Strategia Națională pentru Tineret 2021-2027 este orientată spre dezvoltarea unei rețele naționale de centre de tineret prin înființarea și operaționalizarea (completarea) Registrului Centrelor de Tineret și monitorizarea lor pe baza metodologiei de acreditare și a standardelor de calitate pentru Centre de Tineret. Totodată, documentul colaborativ al ONGT-urilor din România, numit Rezoluția Tinerilor, în urma analizării calității vieții și a ocupațiilor tinerilor români, susține că centralizarea oportunităților de petrecere a timpului liber și alte activități extracurriculare în care tinerii se pot implica trebuie să se facă prin înființare
	Group3: Choice1
	ProblRT: Procentul tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nici nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) este unul dintre cele mai ridicate din UE; rata de inactivitate rămâne ridicată, existând diferențe semnificative între grupele de vârstă și între regiuni; relevanța redusă a educației și formării profesionale afectează perspectivele de angajare ale absolvenților; dobândirea de competențe digitale rămâne limitată 
	Group1: Choice3
	ProblST: (2019) Ameliorarea calității și caracterului incluziv al educației, în special pentru rromi și alte grupuri defavorizate.(2019) Asigurarea îmbunătățirii competențelor, inclusiv a competențelor digitale, în special prin sporirea relevanței pe piața forței de muncă a educației și formării profesionale și a învățământului superior.(2020) Consolidarea competențelor și învățarea digitală și să asigure accesul egal la educație.
	Check Box6: Yes
	Check Box7: Off
	InstResp: Ministerul Tineretului și Sportului 
	Beneficiari: Beneficiari: MTS, DJST/DSTMB, ONGT-uri, tineri care vor beneficia de servicii mai accesibile și de mai bună calitate.  
	2021: 16708067.01
	2022: 28985438.14
	2023: 30219742.27
	2024: 37719742.27
	2025: 7464742.27
	2026: 7464742.27
	Total: 128562474.23
	MetCost: Din care:- 75.000.000 reprezintă schema de granturi;- 32.805.567,01 folosiți pentru executarea lucrărilor de intervenție, a dotărilor, utilităților, precum și cheltuieli de formare specialiști a celor 42 de centre fixe și a centrului național de tineret
	DescriereDetaliu: Reforma nr. 1. Dezvoltarea de Centre de Tineret care oferă servicii de calitate tinerilor din România. Scop: Creșterea calității serviciilor pentru tineri și a numărului de beneficiari ai acestor serviciiObiective: O.S.1. Armonizarea cadrului legislativModificarea și adoptarea Proiectul Legii "Legea tineretului" (PL-x nr. 716/2018); revizuirea Legii tinerilor nr. 350/2006 și a  Legii nr. 333/2006  privind înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere pentru tineret din perspectiva segmentului de vârstă tineri (14-35 de ani), a operaţionalizării activităţilor pentru tineret şi alte aspecte; corelarea actelor legislative cu relevanţă în domeniul tineretului cu modificările legislative din Legea tinerilor revizuită; revizuirea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general; revizuirea Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret, din perspectiva relevanţei şi a sustenabilităţii acestor structuri pentru tine.O.S.2. Consolidarea cadrului instituţionalEvaluarea nivelului actual de acoperire în furnizarea activităţilor şi serviciilor pentru tineri oferite de către centrele de tineret din subordinea MTS; promovarea parteneriatelor cu instituţiile cu atribuţii în domeniul tineretului la nivel judeţean şi local; conectarea tuturor instituţiilor adresate tinerilor cu mediul online, prin dezvoltarea infrastructurii necesare digitalizării acestora şi echipării corespunzătoare pentru acces egal.O.S.3. Dezvoltarea resurselor umane Lansarea unui sistem de formare a resursei umane; revizuirea standardului ocupaţional de „lucrător de tineret”; elaborarea standardului ocupaţional de „consilier pentru tineret”; formarea profesională pentru ocupaţiile de „lucrător de tineret” şi de „consilier pentru tineret”; susținerea personalului din cadrul asociaţiilor şi fundaţiilor pentru tineret prin cursuri de formare în domeniul  ocupației „lucrător de tineret”/ „consilier pentru tineret”, competențe digitale, competențe de lucru cu tinerii NEET.O.S.4: Dezvoltarea de infrastructură specifică de tineret O.S.4.1. Extinderea  rețelei  de  centre  de  tineret  în  toate  județele: un centru de tineret fix/județ, precum și a unui centru mobil de tineret/județ în zonele rurale marginalizate.O.S.4.2. Crearea  unui  centru  național de tineret de formare profesională a specialiștilor care lucrează cu tinerii, cu scopul de a gestiona proiectele și serviciile destinate tinerilor. CRESC O.S.5: Crearea unui sistem integrat de servicii pentru: oamenii care care doresc să se implice în activități cu impact în comunitate, organizații care lucrează cu aceștia și comunitățile beneficiare. Inițiativă a Corpul Român de Solidaritate și Cooperare (CRESC). 6A și 6BeuCRESC: mecanism de finanțare pentru proiecte dedicate tinerilor pentru a desfășura activități relevante în comunitate orCRESC: instrument de suport pentru creșterea eficienței managementului și bunei guvernanțe a organizațiilor din societatea civilă și a celor care lucrează cu tinerii, în vederea dezvoltării capacității organizaționale a acestora pentru a avea impact pe termen lung în comunitățile pe care le deservesc. comCRESC: instrument de suport pentru a echipa comunitățile cu infrastructura necesară desfășurării activităților de mai sus, având în vedere că aceasta se desfășoară de cele mai multe ori în spații improvizate și este veriga lipsă pentru a le permite atât tinerilor și adulților, cât și organizațiilor să-și atingă potențialul.
	DescriereMatur: Programul de Centre de Tineret a fost demarat de Ministerul Tineretului și Sportului la sfârşitul anului 2001, în prezent fiind funcţionale 33 de centre de tineret, atât în mediul urban (30) cât şi în mediul rural (3), în județele Cluj – Mihai Viteazu, Dolj - Giurgița și Sibiu - Rășinari).  Centrul de tineret este un proiect (finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului în cadrul Programului de centre de tineret) care implică dezvoltarea unui set de activități/servicii specifice pentru tineri, în funcție de nevoile și interesele acestora. Ministerul Tineretului și Sportului asigură coordonarea, monitorizarea și evaluarea Centrelor de Tineret iar direcţiile judeţene pentru sport şi tineret asigură, la nivel local, implementarea activităților și serviciilor în cadrul acestora. Activitățile organizate/serviciile oferite în cadrul centrelor de tineret se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 ani, sunt gratuite, accesibile și orientate către nevoile tinerilor precum și a lucrătorilor de tineret.Centrele de tineret sunt în administrarea direcțiilor județene pentru sport și tineret iar MTS asigură cheltuieli pentru funcționare și activitate. Salariații DJST cu atribuții în domeniul tineretului asigură organizarea activității în cadrul centrelor împreună cu:a) lucrători de tineret;b) specialiști în diferite domenii: psihologi, juriști, formatori etc.;c) voluntari.La nivelul fiecărei direcții sunt 1-2 consilieri de tineret, însă sunt și județe unde nu sunt consilieri de tineret. Obiectiv: Extinderea rețelei de centre de tineret la 1 centru de tineret/județ și a unui centru mobil/județ. MTS propune o reformă investițională matură, care să sprijine profesionalizarea specialiștilor care lucrează cu tinerii: reabilitare și modernizare clădire, refacere fațade, acoperiș, finisaje interioare, tâmplărie interioară și exterioară, amenajare peisagistică și iluminat arhitectural pentru centrul de tineret/centrul de formare în domeniul tineretului Complex Lahovari: Documentație tehnico-economică (2016-2017).Valoarea minimă a investiției pentru o suprafață totală construită de 1108 mp va fi de 1.100.000 euro ( construcții - montaj ), 255.000 euro echipamente și dotări  și amenajare exterioară 175.000 euro. Costul avizelor/acordurilor/studiilor (studiu geotehnic, studiu topografic etc.) va fi determinat în momentul în care va fi eliberat Certificatul de Urbanism în care vor fi specificate documentele cerute, conform legii, în vederea realizării investiției.În plus, investiția se justifică deoarece MTS este autorizat, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.129/2000, să organizeze programul de specializare pentru calificarea/ocupația/gruparea de competențe Lucrător de Tineret, cod COR 341205, precum și pentru Animator socio-educativ, cod COR 511307.
	ModSprijin: Punerea la dispoziția partenerilor sociali și economici a infrastructurii în vederea desfășurării activităților de/pentru tineret; armonizarea legislativă va îmbunătăți mijlocirea între partenerii sociali și economici și tinerii beneficiari; sprijinirea partenerilor în desfășurarea activității de/pentru tineret prin intermediul granturilor acordate.
	Group2: Choice1
	Group4: Choice3
	Group5: Choice1
	Group6: Choice3
	Group7: Choice2
	Group8: Choice3
	Group9: Choice2
	Group10: Choice1
	Group11: Choice1
	Group12: Choice3
	DNSH: Investițiile propuse respectă art. 3 din  Regulamentul UE  nr. 852/2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, respectiv:- contribuie în mod substanțial la unul sau mai multe dintre obiectivele de mediu;- nu prejudiciază în mod semnificativ niciunul dintre obiectivele de mediu;- susțin tranziția către o economie circulară.Astfel, prin investițiile și dotările propuse se urmărește crearea de infrastructuri sau îmbunătățirea celor existente din punct de vedere al eficienței energetice prin folosirea de materiale și tehnologii durabile, reducerea emisiilor de dioxid de carbon. De asemenea, prin intermediul digitalizării se urmărește reducerea consumului de hârtie și eficientizarea modului de lucru. Sunt prevăzute măsuri pentru atenuarea schimbărilor climatice prin promovarea următoarelor concepte: selecția deșeurilor, extinderea aplicării tehnologiilor și practicilor de utilizare a surselor de energie regenerabilă. 
	Targhets: O.S.2: 42 de centre de tineret care și-au diversificat activitățile și serviciile pentru tineri. Număr de parteneriate cu instituțiile cu atribuții în domeniul tineretului la nivel județean. Gradul de digitalizare a instituțiilor adresate tinerilor.O.S.3:Standardul ocupaţional pentru ocupaţia „lucrător de tineret” revizuit (COR 341205). Standardul ocupaţional pentru ocupaţia de „consilier pentru tineret” elaborat (COR 235920). Număr de persoane care au beneficiat de formare profesională în domeniul politicilor de tineret. 200 de persoane are au beneficiat de cursuri de formare pentru ocupaţiile „lucrător de tineret” şi „consilier pentru tineret”.O.S.4: 1 centru de tineret fix/județ;1 centru mobil de tineret/județ în zonele defavorizate;1 centru național de tineret de  formare profesională a specialiștilor care lucrează cu tinerii, cu scopul de a sprijini oferirea de servicii integrate pentru tinerii.O.S. 5: euCRESC: mecanism de finanțare pentru proiecte dedicate tinerilor, adulților și vârstnicilor pentru a desfășura activități relevante în comunitate.orCRESC: instrument de suport pentru creșterea eficienței managementului și bunei guvernanțe a organizațiilor din societatea civilă și a celor care lucrează cu tinerii, în vederea dezvoltării capacității organizaționale a acestora pentru a avea impact pe termen lung în comunitățile pe care le deservesc.comCRESC: instrument de suport pentru a echipa comunitățile cu infrastructura necesară desfășurării activităților precizate
	Milestones: Indicatorii calitativi măsoară impactul serviciilor pentru tineri, evaluând efectele și beneficiile pe termen lung. Fiecare indicator va avea la bază o schemă operațională, și va acoperi dimensiuni precum: eficiență și eficacitate, satisfacția beneficiarilor, impact social1. Cadru legislativ modern și ajustarea politicilor publice în domeniul tineretului: promulgarea Legii tineretului, Legea nr. 350/2006, Legea nr. 333/2006, Legea nr. 146/2002 revizuite, acte normative revizuite (2021-2022)2. Lansarea unui sistem de formare a resursei umane - lucrători de tineret, consilieri de tineret etc. (2022)3. Dezvoltarea unui design standard și crearea de standarde pentru serviciile de tineret din cadrul Centrelor de Tineret (2021-2023)4. Lansarea schemei de granturi pentru oamenii care care doresc să se implice în activități cu impact în comunitate, organizații care lucrează cu aceștia și comunitățile beneficiare. Inițiativă a Corpul Român de Solidaritate și Cooperare (CRESC)
	AlteUE: Strategia Europeană pentru Tineret pentru perioada 2019-2027, Strategia sectorului de tineret 2030 – consolidarea democrației prin implicarea tinerilor consideră creativitatea, dinamismul și angajamentul social și competențele tinerilor ca fiind cruciale pentru o societate democratică durabilă; Participarea tinerilor prin sistemul de co-management, împreună cu reprezentanții guvernamentali, în procesul de luare a deciziilor reprezintă punctul nodal al oricărei guvernări responsabile; Rezoluție asupra tineretului și sportului, adoptată în plenul Parlamentului European, din data de 10 februarie 2021, Pactul Ecologic European, Programele de finanțare relevante ale UE: Erasmus 2021-2027, Corpul european de solidaritate 2021-2027, Garanția pentru tineret consolidată.
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