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AMENDAMENTE 
Asupra proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2021 

(15.02.2021) 
 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege/ 
anexa/ capitol/ 

subcapitol/ paragraf/ 
grupa/ titlul/ articol/ 

alineat 

Text amendament 
propus 

Motivația amendamentului/ sursa de finanțare 

Motivația 
respingerii 
(numai pt. 

comisii) 

 
Anexa 3 – Ministerul 
Tineretului și Sportului 
 
Sinteza finanțării 
programelor 
 
Fișa programului 401 – 
„Program de susținere a 
acțiunilor de tineret” 
 

Propunere 2021:  
27.300 mii lei 

Programului de Guvernare 2020-2024 realizat de Coaliție prevede 

”creșterea finanțării alocate pentru susținerea activităților de 

tineret, (care în Legea bugetului de stat pentru anul 2021 reprezintă̆ 

echivalentul a un 1 Euro/tânăr/an (de la 0.35 Euro/tânăr/an, în 

prezent)” 1. Așadar, atragem atenția că cel puțin pentru susținerea 

activităților de tineret (care reprezintă doar o parte din programele 

domeniului TINERET) Guvernul și-a asumat2 alocarea unui buget de 

27,3 milioane lei. 

 

 
1 Programele de tineret nu sunt finanțate doar din CAP. 67: Cultură, recreere și religie (59.08 și 59.22), ci și din Cap. 65: Învățământ (51.01.01) 
2 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/235589 - Ministerul Tineretului și Sportului, Cap. „TINERET” - „Finanțare”, Măsura nr.15 
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Propunere 2021: 3.800 
mii lei 
 

Astfel, suplimentarea bugetului pentru programul P2 - PROGRAMUL 
DE SUSȚINERE A ACTIVITĂȚILOR DE TINERET cu 23.500 mii lei, după 
cum urmează: 

• Cap. 650151 (subordonatele MTS) – 2.000 mii lei (deja alocat) + 

18.000 mii lei (suplimentat), pentru 600 de proiecte 

• Cap. 670159 (MTS central) – 1.800 mii lei (deja alocat) + 5.500 mii 

lei (suplimentat), pentru 55 de proiecte  

 
Astfel, trebuie corectați și adaptați indicatorii care În narativ pentru 
Programul de susținere a activităților de tineret (P2) se prevăd 
aproximativ 800 de proiecte și aproximativ 50.000 tineri beneficiari. În 
schimb, în fișa programului se indică 300 de proiecte și 42.000 tineri 
beneficiari. 
 

SURSE DE FINANȚARE  

1. AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ3 
Buget total general 2021: 401.831 mii lei. 
Execuție preliminată 2020: 492.841 mii lei 
În anul 2021 (olimpic și ne-electoral), către AEP și cele 42 de structuri 
subordonate (8 filiale și 34 de birouri) se alocă echivalentul a 74% din 
bugetul MTS, deși ministerul transferă către COSR și federațiile 
sportive 40% din bugetul total, iar din restul 60% (adică îi rămâne mai 
puțin decât are AEP) trebuie să susțină activitatea a 117 instituții și 

 
3 http://www.roaep.ro/prezentare/wp-content/uploads/2019/05/ROF-AEP.pdf  
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servicii publice subordonate, precum și să întrețină un patrimoniu care 
însumează câteva sute de obiective pentru tineret și sportive (centre 
de agrement, baze sportive, case de cultură etc).  
Suma total alocată pentru servicii publice generale, pentru anul 2021 
este de 339.000 mii lei. Indicatorii din anul 2021 sunt aceiași cu cei din 
anul 2020:  

• 1.800 de activități de îndrumare și control a autorităților locale  

• 3 campanii de informare și comunicare a prevederilor legale 
referitoare la procesul electoral. 

2. ADMINISTRAȚIA PREZIDENȚIALĂ  
Bugetul pentru programul „Sistemul Național de Decorații” – CAP. 
540120 – Bunuri și servicii (pentru asigurarea finanțării necesare 
pentru realizarea decorațiilor conferite de Președintele României) s-a 
mărit cu 506 mii lei, adică peste 56% din cât alocă MTS pentru 
programul dedicat studenților. Pentru acest program, Administrația 
Prezidențială a avut o execuție preliminată pentru anul 2020 de 1.194 
mii lei. 

3. ACADEMIA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ 
Pentru organizarea de sesiuni științifice, conferință și simpozion, se 
alocă 6.190 mii lei din Cap 5301.00.20 - Bunuri și servicii (ex.: deplasări, 
protocol, pregătire profesională), Cap. 5301.55.01.48 - Transferuri 
interne, Cap. 5301.59.26 - Alte cheltuieli (ex.: sume acordate 
membrilor academiilor). Comisia Europeană finanțează proiecte de 
cercetare-dezvoltare și inovare, cu susținerea remunerării 
cercetătorilor implicați în proiect, precum și a deplasărilor. Drept 
urmare, de la bugetul de stat poate fi asigurată doar co-finanțarea. 

4. CAMERA DEPUTAȚILOR 
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Bugetul total al Camerei Deputaților crește cu 124.807 mii lei față de 
execuția preliminată din anul 2020. Execuția preliminată 2019 a fost 
de 465.168 mii lei, iar bugetul pentru 2020 a fost de 428.487 mii lei. 
Așadar, această propunere este cu 25% mai mare decât execuția 
2020, cu 17% mai mare decât alocarea din 2020 și cu 10% mai mare 
decât execuția 2019. 

5. SERVICIUL DE PROTECȚIE ȘI PAZĂ 
Pentru programul „Protecția demnitarilor romani și străini pe timpul 
prezenței în România, a familiilor acestora, precum și paza sediilor de 
lucru și a reședințelor acestora”, alocarea este de 511.779 mii lei. 
Bugetul este cu 15.000.mii lei mai mare ca alocarea din anul 2020 
(care estima, pentru anul 2021, o reducere a bugetului aproape egală 
cu execuția de anul trecut. Cu toate acestea, propunerea înaintată 
acum este aproape dublă față de execuție. 

6. SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE 
Pentru programul Funcționarea și dezvoltarea SRTV, bugetul alocat 
este de 360.000 lei, cu 14.461 mii lei mai mult decât execuția 
preliminată pe anul 2020. Creșterea bugetul pentru realizarea și 
difuzarea emisiunilor TV este nejustificată, în condițiile în care, în anul 
2020, populația a fost un mai mare consumator de programe TV și 
mai întâi, trebuie calculat dacă SRTV a avut activitatea afectată sau 
dimpotrivă. 

7. SENATUL ROMÂNIEI 
Pentru anul 2021, bugetul alocat este cu 20% mai mare decât execuția 
preliminată din anul 2020 (47.992 mii lei) și mai mare cu 11% decât 
estimarea pentru anul următor. Drept urmare, considerăm că și dacă 
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se alocă bugetul prevăzut pentru anul 2022, este deja mai mult decât 
anul trecut. De aici, ar rămâne o diferență de 26.547 mii lei. 

8. SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII 
Pentru anul 2021, bugetul alocat este cu 13% mai mare decât execuția 
preliminată din 2020 și cu 15% mai mare decât estimarea pentru anul 
următor. După ce am scăzut bugetul pentru proiectele din fonduri 
nerambursabile (deci am asigurat prezervarea bugetului suplimentar 
aferent acestora), considerăm că tot mai rămân 8.362 mii lei ce pot fi 
redistribuite. 

9. AGERPRES  
În cadrul programului „Culegerea, prelucrarea si transmiterea 
informației si fotografiei de presa” (Cap. 6701 – Cultură, recreere și 
religie), observăm o creștere a bugetului cu 968 mii lei, deși nu cresc și 
toți indicatorii (ex.: nr. fotografiilor, nr. proiectelor jurnalistice etc.) 
Considerăm că această diferență poate fi redistribuită. 
 

 
Anexa 3 – Ministerul 
Tineretului și Sportului  
 
Sinteza finanțării 
programelor 
 
Fișa programului 675 – 
„Dezvoltarea și 
diversificarea ofertei de 
servicii și programe 

Propunere 2021: 
10.710 mii lei 

În narativ pentru programul pentru dezvoltarea și diversificarea ofertei 
de servicii ți programe pentru tineri, în special studenți (P4) se prevăd 
aproximativ 50 de proiecte și aproximativ 10.000 studenți beneficiari. 
în schimb, în fișa programului nu se indică proiectele, dar se indică 
beneficiarii - 3.000 de studenți -, precum și faptul că se bugetează 
„organizarea de tabere studențești” – ceea ce este incorect, având în 
vedere că este indicat capitolul cap. 6701 ca sursă de finanțare. 

Așadar, trebuie alocat buget și la Cap.6501 
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pentru tineri, în special 
studenți” 
 
Propunere 2021: 0 lei 
 

La momentul actual, fără a avea o viziune clară asupra evoluției 
contextului epidemiologic și, implicit, asupra probabilității de 
organizare a Taberelor studențești în anul 2021, este necesară 
alocarea în continuare a fondurilor necesare pentru organizarea 
taberelor studenților și pentru anul 2021 în dorința organizării 
acestora, cu condiția scăderii riscului epidemiologic în momentul 
desfășurării programului.  

Solicitările studenților (ex.: ANOSR) privind Taberele studențești au 
vizat, printre altele, creșterea subvenției alocate pentru masă de la 52 
lei/zi/student la 70 lei/zi/student, respectiv creșterea subvenției 
pentru cazare și masă de la 152 lei/zi/student la 170 lei/zi/student, ce 
ar duce la un cost total al programului național de tabere de 7.650.000 
lei (pentru un număr de 9.000 de beneficiari), în creștere cu 1.581.000 
lei față de suma alocată în 2019. Creșterea subvenției alocate pentru 
masă și cazare la 170 lei/zi/student și prelungirea sejurului de tabără 
de la 5 la 7 zile ar duce la un cost total al programului de tabără de 
10.710 mii lei, în creștere cu 4.641.000 lei. În ipoteza în care programul 
de Tabere Studențești nu s-ar putea organiza în vara anului 2021, 
sumele ar trebui să-și mențină destinația, sprijinind activitățile 
studențești. În orice caz, nu se justifică eliminarea finanțării din 2020 
doar pentru ipoteza imposibilității organizării programului de tabere, 
sumele alocate trebuind menținute în scopul mai general de sprijinire 
și premiere a studenților.  

SURSE DE FINANȚARE  
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10. AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ4 
Buget total general 2021: 401.831 mii lei. 
Execuție preliminată 2020: 492.841 mii lei 
În anul 2021 (olimpic și ne-electoral), către AEP și cele 42 de structuri 
subordonate (8 filiale și 34 de birouri) se alocă echivalentul a 74% din 
bugetul MTS, deși ministerul transferă către COSR și federațiile 
sportive 40% din bugetul total, iar din restul 60% (adică îi rămâne mai 
puțin decât are AEP) trebuie să susțină activitatea a 117 instituții și 
servicii publice subordonate, precum și să întrețină un patrimoniu care 
însumează câteva sute de obiective pentru tineret și sportive (centre 
de agrement, baze sportive, case de cultură etc).  
Suma total alocată pentru servicii publice generale, pentru anul 2021 
este de 339.000 mii lei. Indicatorii din anul 2021 sunt aceiași cu cei din 
anul 2020:  

• 1.800 de activități de îndrumare și control a autorităților locale  

• 3 campanii de informare și comunicare a prevederilor legale 
referitoare la procesul electoral. 

11. ADMINISTRAȚIA PREZIDENȚIALĂ  
Bugetul pentru programul „Sistemul Național de Decorații” – CAP. 
540120 – Bunuri și servicii (pentru asigurarea finanțării necesare 
pentru realizarea decorațiilor conferite de Președintele României) s-a 
mărit cu 506 mii lei, adică peste 56% din cât alocă MTS pentru 
programul dedicat studenților. Pentru acest program, Administrația 
Prezidențială a avut o execuție preliminată pentru anul 2020 de 1.194 
mii lei. 

 
4 http://www.roaep.ro/prezentare/wp-content/uploads/2019/05/ROF-AEP.pdf  
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12. ACADEMIA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ 
Pentru organizarea de sesiuni științifice, conferință și simpozion, se 
alocă 6.190 mii lei din Cap 5301.00.20 - Bunuri și servicii (ex.: deplasări, 
protocol, pregătire profesională), Cap. 5301.55.01.48 - Transferuri 
interne, Cap. 5301.59.26 - Alte cheltuieli (ex.: sume acordate 
membrilor academiilor). Comisia Europeană finanțează proiecte de 
cercetare-dezvoltare și inovare, cu susținerea remunerării 
cercetătorilor implicați în proiect, precum și a deplasărilor. Drept 
urmare, de la bugetul de stat poate fi asigurată doar co-finanțarea. 

13. CAMERA DEPUTAȚILOR 
Bugetul total al Camerei Deputaților crește cu 124.807 mii lei față de 
execuția preliminată din anul 2020. Execuția preliminată 2019 a fost 
de 465.168 mii lei, iar bugetul pentru 2020 a fost de 428.487 mii lei. 
Așadar, această propunere este cu 25% mai mare decât execuția 
2020, cu 17% mai mare decât alocarea din 2020 și cu 10% mai mare 
decât execuția 2019. 

14. SERVICIUL DE PROTECȚIE ȘI PAZĂ 
Pentru programul „Protecția demnitarilor romani și străini pe timpul 
prezenței în România, a familiilor acestora, precum și paza sediilor de 
lucru și a reședințelor acestora”, alocarea este de 511.779 mii lei. 
Bugetul este cu 15.000.mii lei mai mare ca alocarea din anul 2020 
(care estima, pentru anul 2021, o reducere a bugetului aproape egală 
cu execuția de anul trecut. Cu toate acestea, propunerea înaintată 
acum este aproape dublă față de execuție. 

15. SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE 
Pentru programul Funcționarea și dezvoltarea SRTV, bugetul alocat 
este de 360.000 lei, cu 14.461 mii lei mai mult decât execuția 

http://www.rezolutiatinerilor.ro/
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preliminată pe anul 2020. Creșterea bugetul pentru realizarea și 
difuzarea emisiunilor TV este nejustificată, în condițiile în care, în anul 
2020, populația a fost un mai mare consumator de programe TV și 
mai întâi, trebuie calculat dacă SRTV a avut activitatea afectată sau 
dimpotrivă. 

16. SENATUL ROMÂNIEI 
Pentru anul 2021, bugetul alocat este cu 20% mai mare decât execuția 
preliminată din anul 2020 (47.992 mii lei) și mai mare cu 11% decât 
estimarea pentru anul următor. Drept urmare, considerăm că și dacă 
se alocă bugetul prevăzut pentru anul 2022, este deja mai mult decât 
anul trecut. De aici, ar rămâne o diferență de 26.547 mii lei. 

17. SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII 
Pentru anul 2021, bugetul alocat este cu 13% mai mare decât execuția 
preliminată din 2020 și cu 15% mai mare decât estimarea pentru anul 
următor. După ce am scăzut bugetul pentru proiectele din fonduri 
nerambursabile (deci am asigurat prezervarea bugetului suplimentar 
aferent acestora), considerăm că tot mai rămân 8.362 mii lei ce pot fi 
redistribuite. 

18. AGERPRES  
În cadrul programului „Culegerea, prelucrarea si transmiterea 
informației si fotografiei de presa” (Cap. 6701 – Cultură, recreere și 
religie), observăm o creștere a bugetului cu 968 mii lei, deși nu cresc și 
toți indicatorii (ex.: nr. fotografiilor, nr. proiectelor jurnalistice etc.) 
Considerăm că această diferență poate fi redistribuită. 

Posibilele alte surse de finanțare vin din scăderea următoarelor 
capitole bugetare: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 

http://www.rezolutiatinerilor.ro/
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(8400.01: Transporturi): 10.710.000 de lei (rămân 13.687.532.000 lei) 
sau Ministerul Apărării (6500/01/01:Cheltuieli social culturale): 
10.710.000 lei (rămân 5.331.143.000 lei).  

 
Anexa 3 – Ministerul 
Tineretului și Sportului  
 
Sinteza finanțării 
programelor 
 
Fișa programului 399 – 
„Program de cercetare 
socială în domeniul 
tineretului” 
 

Corectarea 
indicatorilor 

Partea narativă a bugetului conține indicatori diferiți față de fișele de 
program. În narativ pentru programul de cercetare socială în domeniul 
tineretului (p3) se prevăd aproximativ 3 cercetări. În schimb, în fișa 
programului se indică 4 lucrări de cercetare. 
 
Din păcate, Ministerul Tineretului are o îndelungată tradiție de a 
completa eronat bugetele (atât alocarea, cât și execuția preliminată). 
Analizând bugetele din anii 20155, 20166, 20177, 20188, 20199, 202010 
și propunerea pentru anul 2021, în comparație cu răspunsurile MTS 
din 201911 și din 202012 am identificat erori majore și repetate în 
fiecare an. Ex.: 

• În execuția preliminată pentru anul 2015, la P1 au fost declarați 

84.300 participanți, pe când, în răspunsul din dec. 2020, au fost 

declarați 150.569. 

 

 
5 https://mfinante.gov.ro/documents/35673/1044108/Ministerul_Tineretului_Sportului.pdf  
6 https://mfinante.gov.ro/documents/35673/1044102/Ministerul_Tineretului_Sportului.pdf  
7 http://www.cdep.ro/proiecte/2017/000/00/7/21.pdf  
8 https://mfinante.gov.ro/documents/35673/1042702/Ministerul_Tineretului_Sportului.pdf  
9 https://mfinante.gov.ro/documents/35673/917078/Ministerul_Tineretului_Sportului.pdf  
10 https://mfinante.gov.ro/documents/35673/148567/Ministerul_Tineretului_Sportului.pdf  
11 http://parlament.ro/interpel/2019/r7030A.pdf  
12 https://www.senat.ro/PDFIntrebari/b%20r%2016%2011%20popa%20c%203569%20c.pdf  
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• În execuția preliminată pentru anul 2015, la P3 au fost 

declarate 4 lucrări de cercetare, pe când în răspunsul din 

dec.2020, a fost declarat că suma a fost redistribuită la 

rectificare. 

• Bugetul din anul 2017 nici nu a avut fișele de program detaliate. 

Astfel, nu am putut vedea execuția din 2016 și nici toate 

specificațiile pt.2017. 

• În execuția preliminată pentru anul 2018, la programul P4 a 

fost indicată suma de 9.150.000 lei, pe când în răspunsul din 

decembrie, a fost indicată numai fracția din cap.65 (1.150.000 

lei), adică cheltuiala de la nivel central, fără subordonate. 

• Tot în execuția pentru 2018, la P2 au fost indicate 600 proiecte 

și 44.000 tineri, pe când, în răspunsul din decembrie 2020, au 

fost indicate 394 proiecte și 115.000 tineri. 

• La polul opus – s-a consemnat mai mult decât s-a îndeplinit, 

avem tot un exemplu din anul 2018, pe P1, când la execuție 

apar 100.000 tineri, iar în răspunsul din anul 2020 sunt 

declarați 46.049. 

• În execuția preliminată pentru anul 2019, la P3 au fost 

declarate 2 lucrări de cercetare, pe când în răspunsul din 

dec.2020, a fost declarat că suma a fost redistribuită la 

rectificare. 
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• În execuția preliminată pentru anul 2020 a fost declarat că au 

fost atinși toți indicatorii asumați la alocare (număr beneficiari, 

proiecte, cercetări etc), chiar dacă s-a executat doar 38% din 

buget. 

Practica MTS de a raporta la execuția preliminată aceleași cifre de la 
alocare, prin ignorarea rapoartelor de specialitate, nu face decât să 
crească neîncrederea în cifrele oficiale.  

Mai mult, se mai întâmplă un fenomen: acela de a nu respecta bugetul 
per beneficiar. Astfel, se conturează o dilemă: se raportează puțin, cu 
riscul de a recunoaște că se ajunge la puțini tineri sau se declară cifra 
colectată din teritoriu, dar se recunoaște ori calitatea precară a 
activităților, ori faptul că din teritoriu vin cifre distorsionate (adică, 
dacă o direcție județeană finanțează 2% din bugetul unui proiect 
pentru tineri, atunci, la centru, există tendința ca aceasta să declare 
numărul total al beneficiarilor din acel proiect, deși MTS, practic, nu 
contribuie pentru toți). Altfel, cum ne explicăm că, potrivit răspunsului 
MTS din dec.2020, cu un an înainte se finanțaseră 642 de activități care 
adunaseră 162.676 beneficiari, adică la fiecare activitate participaseră, 
în medie, peste 250 de tineri. Activitățile preponderente susținute și 
organizate de MTS nu sunt această anvergură. 

 
Anexa 3 – Ministerul 
Tineretului și Sportului 
 

Verificarea și 
corectarea datelor 
din execuția 
preliminată 

Pentru proiectul Erasmus+ „grupul național de lucru – dialogul 
structurat cu tinerii și organizațiile de tineret 2019-2020” este prevăzut 
execuție preliminată 2020 de 203.000 lei, iar pentru 2021 nu mai este 
prevăzut nimic, în condițiile în care acest proiect nu este încheiat, iar 
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Sinteza finanțării 
programelor 
 
Proiecte cu finanțare din 
fonduri externe 
nerambursabile de 
preaderare, postaderare 
și din alte facilități 
postaderare 
 
Cod proiect: 18725 
„Grupurile Naționale de 
Lucru – Dialogul 
structurat cu tinerii și 
organizațiile de tinere, 
2019-2020” 

anul trecut nu au fost desfășurate activități care să însumeze bugetul 
indicat la execuție. 
 
Totodată, trebuie verificat și cuprinse în buget și alte eventuale 
proiecte cu finanțare nerambursabilă (și/sau a co-finanțării pentru 
altele viitoare). În propunerea de buget, în afară de menționarea 
proiectului GNL (Grupul Național de Lucru), alte proiecte nu mai sunt 
prevăzute nici din trecut, nici pentru viitor. În anul 2020, oficialii MTS 
ne-au anunțat prin multiple declarații că au depus zeci de proiecte 
(Erasmus, POCU, POAT etc.). Este adevărat, pe site-ul MTS nu sunt 
publicate informări cu privire la calendarul acestor proiecte, când se 
anunță rezultatele sau câte au fost deja selectate, câte au contracte 
semnate și câte sunt pregătite pentru a fi depuse. 

 Anexa 3 – Ministerul 
Tineretului și Sportului 
 
Sinteza finanțării 
programelor 
 
Fișa programului 363 – 
„Întreținerea, 
funcționarea și 

Fișă nouă: 
„Întocmirea 
procedurilor de 
cadastru și 
publicitate 
imobiliară pentru 
centrele de 
agrement” 

Potrivit Strategiei pentru dezvoltarea infrastructurii Turistice a MTS 

pentru perioada 2020-202513, MTS, prin DJST-uri, administrează 156 

obiective din care funcționale 61, nefuncționale 94, 1 parțial 

funcțional. Dintre centrele de agrement și bazele turistice funcționale, 

doar 41 sunt intabulate celelalte fiind în curs de intabulare, parțial 

intabulate sau neîntabulate. Așadar, este vital ca MTS să încheie 

procesul de intabulare, fără de care nici nu poate transfera patrimoniul 

 

 
13 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/231693  
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dezvoltarea bazei 
materiale sportive și a 
centrelor de agrement” 
 
Cap.6701 

către consiliile locale sau județene și fără de care nici nu poate atrage 

fonduri pentru investiții. 

Sursele de finanțare rămân aceleași cu cele deja alocate, dar se 

distribuie între programele de investiții. 

 Anexa 3 – Ministerul 
Tineretului și Sportului 
 
Sinteza finanțării 
programelor 
 
Fișa programului 363 – 
„Întreținerea, 
funcționarea și 
dezvoltarea bazei 
materiale sportive și a 
centrelor de agrement” 
 

Cap.6701 

Fișă nouă: 
„Întreținerea, 
funcționarea și 
dezvoltarea 
centrelor de tineret 
și a centrelor de 
agrement” 

Este necesară o fișă distinctă pentru program de dezvoltare a 

infrastructurii pentru tineret – centre de tineret și centre de 

agrement, cu buget clar și indicatori clari. De regulă (cum se întâmplă 

și în această propunere de buget), se formulează un singur program 

pentru investiții14. Doar că, din păcate, această practică a defavorizat 

infrastructura pentru tineret, iar pe parcursul anului, de investiții 

beneficiind preponderent infrastructura sportivă (în proporție de 90%-

95% din bugetul total pentru investiții). Mai ales în contextul în care 

există deja o strategie adoptată, este mult mai facil pentru MTS să 

indice cu exactitate ce investiții urmărește să facă în anul 2021 în 

infrastructura pentru tineret. 

Sursele de finanțare rămân aceleași cu cele deja alocate, doar se 
distribuie între programele de investiții (pentru fiecare fișă) 

 

 
Anexa 3 – Ministerul 
Tineretului și Sportului 
 

Fișă nouă: 
„Renovare sediu 
secundar al MTS 

Renovarea sediului secundar al MTS din str. Eremia Grigorescu ce 

aparține Tineretului. Acest imobil care este, în prezent, potrivit Art.1 

 

 
14 Răspunsul MTS cu privire la investițiile în infrastructură: http://parlament.ro/interpel/2019/r6780A.pdf  
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Sinteza finanțării 
programelor 
 
Fișa programului 363 – 
„Întreținerea, 
funcționarea și 
dezvoltarea bazei 
materiale sportive și a 
centrelor de agrement” 
 
Cap.6701 

din str. Eremia 
Grigorescu nr.26, 
București” 

alin.(2) din HG nr.11/2013, sediu secundar al Ministerului Tineretului 

și Sportului, unde acesta, în teorie, își desfășoară o parte din activitatea 

specifică, aparține de domeniul TINERET, trebuie să iasă din 

conservare și să deservească real activitatea autorității publice 

centrale în domeniul tineretului. În trecut, acesta a fost sediul Agenției 

Naționale a Taberelor și Turismului Școlar – instituție publică ce 

funcționa în subordinea Autorității Naționale pentru Tineret (HG 

nr.2137/2004). Ulterior, odată cu desființarea Autorității și comasarea 

domeniilor TINERET și SPORT, imobilul a trecut în administrarea nou-

înființatului Minister al Tineretului și Sportului (Art.26 alin.2 din HG 

nr.1721/2008).  

Sursele de finanțare rămân aceleași cu cele deja alocate, dar se 
distribuie între programele de investiții. 

 
Anexa 3 – Ministerul 
Tineretului și Sportului 
 
Sinteza finanțării 
programelor 
 
Cap. 670159 

Fișă nouă: 
„Programul de 
digitalizare” 
 
 
Propunere 2021: 
500 mii lei 

Deși pare greu de crezut, exact autoritatea publică ce se adresează 

tinerilor și organizațiilor de tineret și studențești are cea mai precară 

infrastructură digitală. De mulți ani, demnitarii anunță reforme, 

discuții, planificări, reorganizează chiar ministerul pentru a face loc 

unor direcții responsabile de digitalizare, iar anul trecut, când era cea 

mai mare nevoie de instrumente digitale, a și fost redirecționat de la 

programele de tineret un buget de 500.000 lei (cinci sute mii lei) 

pentru o platformă care nu a fost începută nici până în prezent. 

Programul de digitalizare trebuie să cuprindă cel puțin dezvoltarea 

următoarelor instrumente: 
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• asigurarea transparenței în administrația publică. În anul 

2021, încă există subordonate ale MTS care nu au site-uri 

oficiale. Ex.: DJST Argeș, DJST Călărași, DJST Mehedinți, DJST 

Suceava, DJST Vaslui. Altele, au site-urile în construcție (DJST 

Giurgiu, CCS Alba, CCS Timișoara). 

• platformă de aplicare a proiectelor pentru finanțările 

nerambursabile (în cadrul concursurilor naționale și locale). 

Ministerul Tineretului organizează la nivel central sau prin 

subordonate, concursuri de proiecte care însumează sute de 

aplicații offline. Nici măcar până la etapa de contractare nu 

este posibilă aplicarea online la astfel de finanțări, care, 

oricum, au și bugete foarte reduse. 

• sistem de booking pentru centrele de agrement (pe lângă 

promovarea centrelor de agrement către tineri, acest 

instrument poate susține activitatea de monitorizare a 

ministerul cu privire la gradul de ocupare și, în consecință, la 

obținerea veniturilor proprii ale DJST-urilor provenite din 

serviciile de turism din centrele de agrement);  

Aceste instrumente pot fi bugetate din Cap. 670159 (MTS central) 
 

SURSE DE FINANȚARE  
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19. AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ15 
Buget total general 2021: 401.831 mii lei. 
Execuție preliminată 2020: 492.841 mii lei 
În anul 2021 (olimpic și ne-electoral), către AEP și cele 42 de structuri 
subordonate (8 filiale și 34 de birouri) se alocă echivalentul a 74% din 
bugetul MTS, deși ministerul transferă către COSR și federațiile 
sportive 40% din bugetul total, iar din restul 60% (adică îi rămâne mai 
puțin decât are AEP) trebuie să susțină activitatea a 117 instituții și 
servicii publice subordonate, precum și să întrețină un patrimoniu care 
însumează câteva sute de obiective pentru tineret și sportive (centre 
de agrement, baze sportive, case de cultură etc).  
Suma total alocată pentru servicii publice generale, pentru anul 2021 
este de 339.000 mii lei. Indicatorii din anul 2021 sunt aceiași cu cei din 
anul 2020:  

• 1.800 de activități de îndrumare și control a autorităților locale  

• 3 campanii de informare și comunicare a prevederilor legale 
referitoare la procesul electoral. 

20. ADMINISTRAȚIA PREZIDENȚIALĂ  
Bugetul pentru programul „Sistemul Național de Decorații” – CAP. 
540120 – Bunuri și servicii (pentru asigurarea finanțării necesare 
pentru realizarea decorațiilor conferite de Președintele României) s-a 
mărit cu 506 mii lei, adică peste 56% din cât alocă MTS pentru 
programul dedicat studenților. Pentru acest program, Administrația 
Prezidențială a avut o execuție preliminată pentru anul 2020 de 1.194 
mii lei. 

 
15 http://www.roaep.ro/prezentare/wp-content/uploads/2019/05/ROF-AEP.pdf  
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21. ACADEMIA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ 
Pentru organizarea de sesiuni științifice, conferință și simpozion, se 
alocă 6.190 mii lei din Cap 5301.00.20 - Bunuri și servicii (ex.: deplasări, 
protocol, pregătire profesională), Cap. 5301.55.01.48 - Transferuri 
interne, Cap. 5301.59.26 - Alte cheltuieli (ex.: sume acordate 
membrilor academiilor). Comisia Europeană finanțează proiecte de 
cercetare-dezvoltare și inovare, cu susținerea remunerării 
cercetătorilor implicați în proiect, precum și a deplasărilor. Drept 
urmare, de la bugetul de stat poate fi asigurată doar co-finanțarea. 

22. CAMERA DEPUTAȚILOR 
Bugetul total al Camerei Deputaților crește cu 124.807 mii lei față de 
execuția preliminată din anul 2020. Execuția preliminată 2019 a fost 
de 465.168 mii lei, iar bugetul pentru 2020 a fost de 428.487 mii lei. 
Așadar, această propunere este cu 25% mai mare decât execuția 
2020, cu 17% mai mare decât alocarea din 2020 și cu 10% mai mare 
decât execuția 2019. 

23. SERVICIUL DE PROTECȚIE ȘI PAZĂ 
Pentru programul „Protecția demnitarilor romani și străini pe timpul 
prezenței în România, a familiilor acestora, precum și paza sediilor de 
lucru și a reședințelor acestora”, alocarea este de 511.779 mii lei. 
Bugetul este cu 15.000.mii lei mai mare ca alocarea din anul 2020 
(care estima, pentru anul 2021, o reducere a bugetului aproape egală 
cu execuția de anul trecut. Cu toate acestea, propunerea înaintată 
acum este aproape dublă față de execuție. 

24. SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE 
Pentru programul Funcționarea și dezvoltarea SRTV, bugetul alocat 
este de 360.000 lei, cu 14.461 mii lei mai mult decât execuția 
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preliminată pe anul 2020. Creșterea bugetul pentru realizarea și 
difuzarea emisiunilor TV este nejustificată, în condițiile în care, în anul 
2020, populația a fost un mai mare consumator de programe TV și 
mai întâi, trebuie calculat dacă SRTV a avut activitatea afectată sau 
dimpotrivă. 

25. SENATUL ROMÂNIEI 
Pentru anul 2021, bugetul alocat este cu 20% mai mare decât execuția 
preliminată din anul 2020 (47.992 mii lei) și mai mare cu 11% decât 
estimarea pentru anul următor. Drept urmare, considerăm că și dacă 
se alocă bugetul prevăzut pentru anul 2022, este deja mai mult decât 
anul trecut. De aici, ar rămâne o diferență de 26.547 mii lei. 

26. SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII 
Pentru anul 2021, bugetul alocat este cu 13% mai mare decât execuția 
preliminată din 2020 și cu 15% mai mare decât estimarea pentru anul 
următor. După ce am scăzut bugetul pentru proiectele din fonduri 
nerambursabile (deci am asigurat prezervarea bugetului suplimentar 
aferent acestora), considerăm că tot mai rămân 8.362 mii lei ce pot fi 
redistribuite. 

27. AGERPRES  
În cadrul programului „Culegerea, prelucrarea si transmiterea 
informației si fotografiei de presa” (Cap. 6701 – Cultură, recreere și 
religie), observăm o creștere a bugetului cu 968 mii lei, deși nu cresc și 
toți indicatorii (ex.: nr. fotografiilor, nr. proiectelor jurnalistice etc.) 
Considerăm că această diferență poate fi redistribuită. 
 

 Anexa 3 – Ministerul 
Tineretului și Sportului 

Fișă nouă: 
programul de 

• Deocamdată, în buget, acest program nu este menționat decât în 

narativ, dar el nu are fișă separată. Tradițional, MTS alocă fonduri 
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Sinteza finanțării 
programelor 
 
Cap.6501.51.01.01 

tabere pentru 
tineret (naționale, 
tematice, sociale 
etc.) 
 
Buget 10.000 mii lei 

pentru organizarea de tabere din Cap.6501.51.01.01 - „Transferuri 

către instituții publice” și nu dintr-un program cu fișă distinctă, 

prevăzută transparent în bugetul ministerului. Astfel, sumele nu au 

putut face obiectul dezbaterilor publice (doar numărul de locuri nu 

este suficient, deoarece importantă este și calitatea serviciilor, aceasta 

depinzând de bugetul alocat). În ceea ce privește anul 2020, MTS nu a 

mai organizat tabere, din motive asociate pandemiei, în schimb, a 

finanțat organizarea de tabere. Drept urmare, susținem aplicarea unei 

politici unitare. Așadar, dacă în anul 2021 va mai dori finanțarea 

taberelor organizate de terți, atunci și MTS trebuie să organizeze 

tabere prin DJST-uri, cu respectarea, evident, a tuturor normelor în 

vigoare. Iar, în acest caz, să indice acest program într-o fișă separată și 

să aloce și buget. 

• Pentru indicatorii stabiliți de MTS în partea narativă, (40.000 locuri 

în 70 de tabere), suma necesară este de aproximativ 10.000 mii lei 

 

SURSA DE FINANȚARE  este din cea deja prevăzută în 

Cap.6501.51.01.01 - „Transferuri către instituții publice” 

 
Anexa 3 – Ministerul 
Tineretului și Sportului  
 
Sinteza finanțării 
programelor 

Verificarea și 
corectarea 
indicatorilor 

În narativ pentru Programul de centre de tineret (P1) se prevăd 
aproximativ 35 de centre de tineret și aproximativ 200.000 tineri 
beneficiari. În schimb, în fișa programului se indică 3.600 tineri 
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Fișa programului 398 – 
„Program de centre de 
tineret” 
 
Cap.650151 

beneficiari și 36 de centre de tineret. În fapt, fiind doar 32 de centre 
de tineret16. 

 

 

16 http://mts.ro/wp-content/uploads/2020/11/Ordin-și-Anexa-Strategie-CT-2020.pdf I.4. pct.4.4 (pag.4 din Anexa la OMTS nr.1479/16.11.2020) 
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