
  

Pilonul VI 
Politici pentru Generația 
următoare, Copiii și Tineri 

Componenta 2  

VI.2 CRESC tineret  
CRESC tineret - Consolidarea tineRetului pentru o Evoluție a Sectorului în mod Colaborativ 

Bază de negociere pentru Reforme și investiții propuse conform Regulamentului 241/2021 

Problemele identificate și obiectivele componentei 

CRESC Tineret 

〉 Diminuarea constantă a investițiilor în sectorul de tineret  

〉 Lipsa de susținere a unor servicii de calitate pentru cei peste cinci milioane de tineri din România 

în general și pentru cei din mediul rural în special 

〉 Realizarea unui just echilibru de investiții între sectorul public și sectorul neguvernamental de profil 

pentru a ajunge la un număr cât mai mare de tineri și împlini nevoile și aspirațiile acestora  

〉 Procentul tinerilor NEETS se menține la cote ridicate 

Descrierea reformelor și investițiilor aferente componentei 

CRESC Tineret - Crearea și susținerea unui ecosistem de tineret care să ofere servicii de calitate 

〉 Întărirea capacității autorității publice centrale de resort prin dezvoltarea adecvată a corpului de 

specialiști în domeniul tineretului 

〉 Digitalizarea sectorului de tineret care să susțină tineri, organizațiile și actorii relevanți 

〉 Întărirea capacității serviciilor și instituțiilor publice pentru tineret și studenți, din teritoriu, în vederea 

pregătirii procesului de descentralizare și de susținere a autorităților publice locale pentru transferul 

de competențe în domeniul tineretului 

〉 Susținerea sectorul neguvernamental de și pentru tineret, prin proiecte pentru investiții și pentru 

resursa umană specializată în lucru cu tinerii, precum și prin scheme de granturi cu mecanisme 

financiare simplificate, în vederea cooperării pentru creșterea calității serviciilor oferite și atingerii 

unui număr cât mai mare de tineri 

〉 Investiții în infrastructură fizică și mobilă prietenoasă atât cu tinerii cât și cu mediul 

Implicații orizontale 

Acest set de reforme și investiții contribuie la tranziția verde prin reabilitarea sau reconversia infrastructurii 

folosind principiul 0 emisii de carbon și la digitalizarea prin crearea registrelor digitale și platformelor 

naționale pentru tineret și sport. 

Buget 

Total Finanțare nerambursabilă Împrumuturi 

80.000.000 euro - TINERET 80.000.000 euro - TINERET 0 

 


