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Pl-x 716/2018 „Legea tineretului”  

           

 

Nr. crt. Text propus de Comisie spre adoptare 

Text propus de Consiliul Tineretului din 

România (CTR), Alianța Națională a 

Organizațiilor Studențești din România 

(ANOSR), Fundația Națională pentru 

Tineret (FNT) 

Motivarea amendamentelor propuse de CTR, 

ANOSR, FNT 

1.  Titlul legi 

Legea tineretului 

NEMODIFICAT  

2.  Capitolul I 

Dispoziții generale 

NEMODIFICAT  

3.   Secțiunea 1 

Dispoziții generale 

Se introduce pentru structurarea capitolului, pe teme. 

4.  Art.1. - Prezenta lege reglementează cadrul juridic 

necesar asigurării elaborării, implementării şi 

monitorizării politicii de tineret, participării active şi 

incluzive a tinerilor la viaţa societăţii, în domeniile de 

interes specific pentru aceştia, precum şi cadrul juridic 

necesar dezvoltării personale şi profesionale a 

tinerilor conform necesităţilor şi aspiraţiilor acestora. 

Art.1. - (1) Prezenta lege reglementează organizarea și 

funcționarea sistemului național de tineret în România. 

(2) În sensul prezentei legi, prin tânăr se înțelege 

cetățeanul român, străin sau apatrid, cu vârsta cuprinsă 

între 14 și 35 de ani.  

(3) În sensul prezentei legi, prin sistem de tineret se 

înțelege ansamblul politicilor, programelor, 

structurilor, bazei materiale de tineret, personalului de 

tineret și beneficiarilor, specifici domeniului 

tineretului. 

(4) În sensul prezentei legi, domeniul tineretului 

reprezintă domeniul cunoașterii care are ca obiect 

propriu de studiu tinerii și preocupările lor, care are 

metode de cercetare proprii sau adaptate și terminologie 

specifică, care stabilește norme, cerințe și principii 

centrate pe tânăr și care clasifică și cuantifică propriile 

categorii de probleme. 

Este necesară indicarea corectă a cadrului de 

reglementare acoperit de prezenta lege și a conceptelor 

specifice, în definitiv, a fixării rolului tineretului.  

De multe zeci de ani, în România tinerii și preocupările 

lor au reprezentat obiectul de studiu al multor 

cercetători (a existat inclusiv un centru național 

special), s-au dezvoltat politici publice care vizează 

tinerii (prin care s-au stabilit facilități, s-au instituit 

unități structurale și organizatorice, programe 

naționale, au fost alocate bugete, s-au dezvoltat 

ocupații etc.), s-a dezvoltat terminologie proprie, iar 

identificarea și clasificarea nevoilor și problemelor 

specifice tineretului duc la conturarea de măsuri cu 

impact în dezvoltarea socio-economică mediată a 

societății în ansamblul ei. 

5.   
Art.2. – Prezenta lege are ca viziune dezvoltarea 

tinerilor bazată pe valori, prin activitatea de tineret, cu 

scopul generării sustenabile a unei resurse umane 

Se introduce un nou Art.2 

Este important ca o lege-cadru pentru sistemul de 

tineret să indice viziunea în legătură cu funcționarea 

sistemului raportată la beneficiarul final – tânărul. 
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dezvoltată în spiritul ordinii de drept, a principiilor 

democrației și asigurării drepturilor fundamentale ale 

omului, capabilă să funcționeze eficient în societatea 

actuală și viitoare. 

Valorile alese sunt cele însușite de la Consiliul Europei 

– structura cu cea mai avansată expertiză și cele mai 

multe cunoștințe în lucru cu tinerii, și împreună cu care 

România a dezvoltat primele politici și programe de 

tineret în democrație. 

Viziunea are rolul de reper transversal al interpretării și 

aplicării prezentei legi. 

6.   Secțiunea 2 

Politicile de tineret 

Se introduce pentru structurarea capitolului, pe teme. 

7.   Art.3. - Politicile de tineret reprezintă ansamblul 

principiilor, obiectivelor şi activităţilor asumate de 

autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, prin 

care se urmăreşte îmbunătăţirea condiţiilor de trai, 

participarea activă şi incluzivă a tinerilor la viaţa 

societăţii, precum şi dezvoltarea personală şi 

profesională a acestora; 

Se introduce un nou Art.3  

Este formulare propusă pentru armonizarea sintaxei.  

Se menține definiția din textul propus de Comisie spre 

adoptare (nr. crt. 10). 

8.   
Art.4. - Politica Naţională de Tineret - angajamentul şi 

practicile privind asigurarea implementării, la nivel 

naţional, a politicilor de tineret, asumate de Guvernul 

României, prin programul său. Politica Naţională de 

Tineret se bazează pe Strategia naţională de tineret, 

precum şi pe strategii sectoriale ale Guvernului. Politica 

Naţională de Tineret include intervenţii timpurii, pentru 

a asigura participarea tinerilor la viaţa societăţii în 

general și dezvoltarea de competențe personale și 

profesionale a acestora prin implicarea în activități de 

tineret. Politica Naţională de Tineret este corelată cu 

politica naţională în privinţa educaţiei naţionale şi 

protecţia drepturilor copilului. Politica Naţională de 

Tineret este coordonată de autoritatea publică națională 

de tineret care face propuneri de completare şi 

actualizare, fundamentate pe rezultatele cercetării 

sociale cu privire la starea tinerilor de pe teritoriul 

României. Politica Națională de Tineret îi vizează 

inclusiv pe tinerii români din afara granițelor țării. 

 

Se introduce un nou Art.4 

Se menține definiția din textul propus de Comisie spre 

aprobare (nr. crt. 10) , cu două modificări: 

1) înlocuirea sintagmei „activități de învățare 

nonformală sau voluntariat” cu „activități de tineret”, 

cu scopul de a corecta folosirea conceptelor. Prin 

formularea propusă se induce ideea că „învățarea 

nonformală” exclude „voluntariatul” și viceversa, 

aspect incorect. Mai mult, „activitatea de tineret”, care 

reprezintă un set foarte complex de acțiuni, reprezintă 

terminologia corectă pentru stabilirea cadrului de 

dezvoltare a competențelor tinerilor, în sensul prezentei 

legi. 

2) înlocuirea sintagmei „Ministerul Tineretului și 

Sportului” cu „autoritatea publică națională de tineret”, 

care se va face pe tot parcursul textului legii.  

Autoritatea publică centrală (ca și deconcentratele) în 

domeniul tineretului a suferit multiple reorganizări, 

drept urmare, în vederea adoptării unei legi care să 

poată fi coerent aplicată mulți ani, urmărim evitarea 

indicării, prin denumire, a unităților structurale, în 

favoarea sublinierii competențelor materiale și 

teritoriale. 
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9.  Art.2. - Statul, prin autorităţile sale, asigură un regim 

special de protecţie şi de asistenţă a tinerilor, cu 

respectarea principiului transparenţei decizionale şi al 

consultării publice, pentru exercitarea drepturilor 

acestora. 

SE ELIMINĂ 

 

Dublă reglementare. Dispozițiile se regăsesc în alte 

articole ale prezentului proiect de lege (nr.crt.14) 

 

10.  Art.3. - În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile 

de mai jos au următoarele semnificaţii: 

 

 

a) activitate de tineret - activitate cu şi pentru tineri, 

al cărei scop este asigurarea participării active şi 

incluzive a tinerilor la viaţa societăţii, în domeniile de 

interes specific pentru aceştia, cu excepţia activităţilor 

de propagandă politică; 

b) activităţi de propagandă politică - acţiuni 

desfăşurate sistematic în vederea răspândirii unei 

doctrine politice, a unor teorii politice, opinii politice, 

pentru a le face cunoscute şi acceptate, pentru a 

câştiga adepţi; 

c) centru de agrement pentru copii şi tineri - structură 

fără personalitate juridică, aflată în administrarea 

Ministerului Tineretului şi Sportului prin direcţiile 

judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia 

pentru Sport şi Tineret a municipiului Bucureşti sau în 

administrarea autorităţilor administrativ-teritoriale ori 

a altor autorităţi sau instituţii publice, asociații și 

fundații,  care oferă servicii de cazare, masă şi 

agrement pentru organizarea de tabere şi alte activităţi 

pentru copii şi tineri; 

d) centru de tineret - structură cu sau fără 

personalitate juridică, de drept public sau de drept 

privat, înfiinţată în vederea organizării şi desfăşurării 

activităţilor de tineret şi furnizării de servicii pentru 

tineri, ca activitate principală şi neîntreruptă, precum 

şi resursele necesare pentru organizarea şi furnizarea 

acestor servicii; 

e) cercetare socială în domeniul tineretului - 

cercetarea care se adresează domeniului tineret şi 

evaluează relaţia dintre nevoile tinerilor şi politicile de 

tineret; 

SE ELIMINĂ 

 

 

 

a) SE ELIMINĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) SE ELIMINĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) SE ELIMINĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dublă reglementare. Dispozițiile se regăsesc în alte 

articole ale prezentului proiect de lege. 

Articolul se transferă la final, iar definițiile în anexă, 

pentru o parcurgere mai facilă a legii. 

a) Dublă reglementare. Dispozițiile se regăsesc în alte 

articole ale prezentului proiect de lege (nr. crt. 14-18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dublă reglementare. Dispozițiile se regăsesc în alte 

articole ale prezentului proiect de lege. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dublă reglementare. Dispozițiile se regăsesc în alte 

articole ale prezentului proiect de lege. 
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f) consiliu consultativ pentru tineret - structură fără 

personalitate juridică, constituită pe lângă autorităţile 

administraţiei publice la nivel judeţean, la nivel de 

municipiu reşedinţă de judeţ, municipiu şi oraş, 

precum şi la nivelul municipiului Bucureşti şi al 

sectoarelor municipiului Bucureşti, cu scopul de a 

consulta şi implica tinerii în luarea deciziilor la nivel 

local, precum şi de a furniza acestora expertiză în 

domeniul tineretului; 

g) dialog structurat - instrument de consultare, folosit 

cu scopul de a implica activ tinerii în procesul de luare 

a deciziilor care îi privesc şi de elaborare a politicilor 

care îi vizează la nivel local, regional, naţional şi 

internaţional; 

h) dialogul intercultural - un proces ce cuprinde un 

schimb şi o interacţiune transparentă şi civilizată între 

persoane, grupuri şi organizaţii din medii culturale 

diferite. Printre obiectivele acestuia se numără: 

dezvoltarea unei înţelegeri mai profunde a diferitelor 

perspective şi practici, creşterea participării, a 

libertăţii şi a capacităţii de a face alegeri, încurajarea 

egalităţii şi susţinerea proceselor creative; 

i) forum de tineret - structură fără personalitate 

juridică, constituită pe lângă autorităţile administraţiei 

publice la nivel de comună, cu scopul de a consulta şi 

implica tinerii în luarea deciziilor care îi privesc şi de 

a furniza expertiză în domeniul tineretului. Forumul 

de tineret se constituie ca o adunare ad-hoc convocată 

public de către primarul unei comune, la care poate 

participa orice tânăr; 

j) familie tânără - cuplul în care membrii sunt tineri, 

în sensul prezentei legi; familie formată dintr-un 

singur părinte care este tânăr, în sensul prezentei legi; 

k) grup informal de tineri - asociere fără personalitate 

juridică cuprinzând minimum 3 persoane fizice, 

tinere, în sensul prezentei legi, care iniţiază şi 

realizează împreună activităţi de tineret; 

l) organizații neguvernamentale de tineret – asociații, 

fundații, federații, persoane juridice de drept privat și 

fără scop patrimonial, care funcționează conform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l) SE ELIMINĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l) preluare în alte articole 
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Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la 

asociații și fundații, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr.246/2005, cu modificările și 

completările ulterioare, în care cel puțin jumătate plus 

unu din numărul total al membrilor sunt tineri, 

inclusiv în cadrul structurilor de conducere și de 

administrare, și al căror scop și obiective prevăzute în 

statut se adresează tinerilor. Organizațiile de elevi și 

cele studențești sunt asimilate organizațiilor 

neguvernamentale de tineret, cu respectarea definiției 

tinerilor conform legii; 

m) organizaţii neguvernamentale pentru tineret - 

asociaţii, fundaţii, federaţii, persoane juridice de drept 

privat şi fără scop patrimonial, care funcţionează 

potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului 

nr.26/2000 aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr.246/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi care prin scopul şi/sau obiectivele 

prevăzute în statut se adresează tinerilor. Fundaţiile 

judeţene pentru tineret care funcţionează potrivit 

prevederilor Legii nr.146/2002 privind regimul juridic 

al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului 

Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare, 

sunt asimilate organizaţiilor neguvernamentale pentru 

tineret; 

n) Politica Naţională de Tineret - angajamentul şi 

practicile privind asigurarea implementării, la nivel 

naţional, a politicilor de tineret, asumate de Guvernul 

României, prin programul său. Politica Naţională de 

Tineret se bazează pe Strategia naţională de tineret, 

precum şi pe strategii sectoriale ale Guvernului. 

Politica Naţională de Tineret include intervenţii 

timpurii, pentru a asigura participarea tinerilor la viaţa 

societăţii în general și dezvoltarea de competențe 

personale și profesionale a acestora prin 

implicarea în activități de învățare nonformală sau 

voluntariat. Politica Naţională de Tineret este 

corelată cu politica naţională în privinţa educaţiei 

naţionale şi protecţia drepturilor copilului. Politica 

Naţională de Tineret este coordonată de Ministerul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m) SE ELIMINĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n) SE ELIMINĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m) preluare în alte articole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n) Dublă reglementare. Dispozițiile se regăsesc în alte 

articole ale prezentului proiect de lege (nr.crt.8) 
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Tineretului şi Sportului care face propuneri de 

completare şi actualizare, fundamentate pe rezultatele 

cercetării sociale cu privire la starea tinerilor de pe 

teritoriul României. Politica Națională de Tineret îi 

vizează inclusiv pe tinerii români din afara 

granițelor țării. 

o) politici de tineret - ansamblul principiilor, 

obiectivelor şi activităţilor asumate de autorităţile 

administraţiei publice centrale şi locale, prin care se 

urmăreşte îmbunătăţirea condiţiilor de trai, 

participarea activă şi incluzivă a tinerilor la viaţa 

societăţii, precum şi dezvoltarea personală şi 

profesională a acestora; 

p) Registrul Naţional al Organizaţiilor 

Neguvernamentale de şi pentru Tineret - bază de date, 

administrată de către Ministerul Tineretului şi 

Sportului în care sunt înscrise, în scopul păstrării unei 

evidenţe, organizaţiile neguvernamentale de şi pentru 

tineret, definite la lit.l) şi m) şi care derulează activităţi 

de tineret definite la lit.a); 

q) Registrul Naţional al Centrelor de Tineret - bază 

de date, administrată de către Ministerul Tineretului şi 

Sportului, în care centrele de tineret, definite la lit.d), 

sunt înscrise, au caracter public, în scopul evidenţei 

centralizate a acestora. Organizarea şi funcţionarea 

registrului se aprobă prin ordin al ministrului 

tineretului și sportului; 

r) responsabil de tineret - consilier pentru tineret sau 

altă persoană ce deţine competenţe în domeniul 

activităţii de tineret, dobândite fie prin stagii de 

formare profesională, fie prin experienţă profesională, 

certificată prin fişe de post şi extras din registrul 

general de evidenţă al salariaţilor, certificat de 

voluntariat însoţit de raportul de activitate, astfel cum 

acestea sunt prevăzute de Legea nr.78/2014 privind 

reglementarea activităţii de voluntariat în România, 

cu modificările ulterioare, sau alte documente 

echivalente; 

 

 

 

 

 

 

 

 

o) SE ELIMINĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q) SE ELIMINĂ 

 

 

 

 

 

 

r) SE ELIMINĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o) Dublă reglementare. Dispozițiile se regăsesc în alte 

articole ale prezentului proiect de lege (nr.crt.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q) se înlocuiește cu Registrul bazei materiale fizice fixă 

și mobilă și al bazei materiale virtuale de tineret din 

România, reglementat în capitolul despre baza 

materială de tineret. 

 

 

 

r) Conceptul de „responsabil de tineret” nu se regăsește 

în politicile sau practica de specialitate. Mai mult, 

propunerile noastre alocă un capitol personalului de 

tineret care trebuie să includă mai multe ocupații decât 

consilierul pentru tineret și lucrătorul de tineret. Însăși 

complexitatea activității de tineret presupune 

competențe diferite transpuse în mai multe ocupații. 
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s) servicii pentru tineri - ansamblul de activităţi 

realizate pentru a răspunde necesităţilor specifice 

tinerilor; 

ș) structuri neguvernamentale de şi pentru tineret - 

organizațiile neguvernamentale de şi pentru tineret, 

organizaţiile de tineret din cadrul partidelor politice, 

organizaţiile sindicale şi patronale pentru tineret, cu şi 

fără personalitate juridică, organizate în baza Legii 

dialogului social nr.62/2011, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau în baza 

altor prevederi legale în vigoare la data înfiinţării 

acestora, structurile Consiliului Naţional al Elevilor 

precum şi alte organizaţii neguvernamentale care 

reprezintă tinerii şi/sau interesele acestora; 

t) tânăr - cetăţean român, străin sau apatrid, cu vârsta 

cuprinsă între 14 şi 35 de ani; 

ț) tânăr cu oportunități reduse sau aparţinând 

grupurilor vulnerabile - tânăr care prezintă riscul de 

a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice 

de trai din cauza unor situaţii de boală, dizabilitate, 

sărăcie, excluziunea socială, lipsă de acces la 

servicii de educație și formare și de sănătate,  

dependenţă de droguri sau de alcool, expunere 

sistematică la violență, origine etnică, cultură, limbă, 

religie, orientare sexuală, identitate de gen ori a altor 

situaţii care conduc la vulnerabilitate economică şi 

socială; 

u) tineret - totalitatea tinerilor din România, cetăţeni 

români, străini sau apatrizi, cu vârsta cuprinsă între 14 

şi 35 de ani. 

v) lucrător de tineret - persoană care, cu titlu 

profesional sau pe bază de voluntariat, este 

implicată în învățarea nonformală și îi sprijină pe 

tineri în dezvoltarea lor personală la nivel 

socioeducativ și profesional, precum și în 

dezvoltarea competențelor lor; sunt incluse 

persoanele care planifică, conduc, coordonează și 

pun în aplicare activități în domeniul tineretului; 

w) tabără - program socio-educativ și de 

divertisment pentru preșcolari, elevi, studenți, 

 

s) servicii pentru tineri - ansamblul de activităţi de 

tineret, realizate în mod regulat și continuu, pentru a 

răspunde necesităţilor specifice tinerilor. 

 

 

ș) SE ELIMINĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t) SE ELIMINĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u) SE ELIMINĂ  

 

 

v) SE ELIMINĂ 

 

 

 

 

 

 

 

s) Regularitatea și continuitatea activităților sunt 

caracteristicile specifice furnizării unui serviciu public 

(vezi Codul administrativ).  

 

 

ș) preluare în alte articole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t) preluare în alte articole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u) Potrivit normelor de tehnică legislativă, nu se 

definește ca termen distinct pluralul unui termen deja 

definit (termenul de la lit t). Apoi, particula „tineret” 

capătă diferite valențe în funcție de conceptul la a cărui 

construcție este folosită (ex. „domeniul tineretului”, 

„sistemul de tineret”, „activitatea de tineret”, 

„organizații de tineret”, „personal de tineret”, „politici 

de tineret”), acestea fiind definite și dezvoltate în 

cuprinsul acestei legi.  

 

 

 

w) preluare în alte articole 
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tineri și sportivi. Organizarea, acreditarea, 

clasificarea și autorizarea  taberelor se stabilesc 

prin hotărâre a Guvernului. Normele de 

acreditare a organizațiilor neguvernamentale și 

persoanelor juridice publice și private care vor să 

organizeze tabare și a locațiilor care vor să 

găzduiască tabere, Normele de clasificare și 

autorizare a centrelor de agrement din subordinea 

administraților publice locale, Ministerul 

Tineretului și Sportului, direcțiile județene pentru 

sport și tineret și Direcția pentru Sport și Tineret 

a Municipiului București și Normele de 

monitorizare și control ale taberelor și locațiilor ce 

găzduiesc tabere se stabilesc prin ordin al 

ministrului tineretului și sportului. 

x) lucrul cu tinerii - o serie de acțiuni adresate 

tinerilor, la care aceștia participă în mod direct și 

voluntar, în vederea dezvoltării lor personale și 

sociale prin activități educaționale non-formale și 

informale, realizate de lucrători / consilieri de 

tineret; 

y) Registrul Naţional al Centrelor de agrement 

pentru copii şi tineri - bază de date, administrată de 

către Ministerul Tineretului şi Sportului, în care 

centrele de agrement pentru copii şi tineri, definite 

la lit.c), sunt înscrise, au caracter public, în scopul 

evidenţei centralizate a acestora. Organizarea şi 

funcţionarea registrului se aprobă prin ordin al 

ministrului tineretului și sportului. 

 

w) SE ELIMINĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x) SE ELIMINĂ 

 

 

 

 

 

y) SE ELIMINĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x) Dublă reglementare. Dispozițiile se regăsesc în alte 

articole ale prezentului proiect de lege (nr.crt.14) 

 

 

 

 

y) preluare în alte articole 

11.  Art.4. - Activităţile destinate tineretului sunt 

întemeiate pe următoarele principii generale: 

a) protecţia tinerilor, prin desfăşurarea activităţii de 

tineret într-un climat de siguranţă emoţională, 

mentală, fizică şi spirituală; 

b) accesibilitatea, prin luarea în considerare, încă din 

faza de proiectare, în toate politicile, programele, 

serviciile, produsele şi resursele din societate 

destinate tinerilor din grupuri vulnerabile, a aspectelor 

referitoare la cost, disponibilitate, adaptare, 

proximitate; 

SE ELIMINĂ Dublă reglementare. Dispozițiile se regăsesc în alte 

articole ale prezentului proiect de lege (nr.crt.14-18) 
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c) elaborarea şi implementarea politicilor de 

tineret vor avea la bază nevoile şi aspiraţiile 

tinerilor; 

d) participarea liberă şi activă a tinerilor în societate, 

prin elaborarea şi implementarea unor politici de 

tineret în acest sens; 

e) dezvoltarea personală, profesională sau socială a 

tinerilor prin îmbunătăţirea abilităţilor şi a 

comportamentelor proactive ale tinerilor, în vederea 

unei facile integrări în societate; 

f) asigurarea protecţiei sociale a tinerilor aparţinând 

grupurilor vulnerabile, precum şi oferirea de 

oportunităţi acestora, prin elaborarea şi 

implementarea unor politici de tineret, precum şi prin 

îmbunătăţirea permanentă a sistemului legislativ în 

domeniul protecţiei sociale; 

g) respectarea demnităţii umane, potrivit căreia 

fiecărui tânăr îi este garantată dezvoltarea liberă şi 

deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul 

individual şi social şi dreptul la intimitate şi protecţie 

împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, 

politic sau economic. 

12.  Art.5. - Elaborarea politicilor de tineret în România 

are la bază: 

a) fundamentarea politicilor de tineret pe baza 

rezultatelor cercetării sociale; 

b) participarea tinerilor la viaţa societăţii, inclusiv la 

luarea deciziilor care îi privesc; 

c) transparenţa decizională şi consultarea publică; 

d) tratamentul egal şi nediscriminatoriu; 

e) solidaritatea tinerilor pentru punerea în practică a 

politicilor publice care îi vizează; 

f) dialogul intercultural şi combaterea discriminării, 

xenofobiei, rasismului şi intoleranţei în rândul 

tinerilor; 

g) dialogul structurat în elaborarea şi monitorizarea 

politicilor de tineret; 

h) abordarea globală şi integrată a politicilor de 

tineret; 

NEMODIFICAT  
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i) cooperarea şi parteneriatul în politicile şi activităţile 

de tineret; 

j) continuitatea şi coordonarea în politicile şi 

activităţile de tineret; 

k) prevenirea situaţiilor de risc privind integrarea 

socio-profesională; 

l) garantarea dreptului la educaţie, formare şi 

specializare profesională; 

m) asigurarea accesului tinerilor la informaţie şi 

tehnologii informaţionale; 

n) subsidiaritatea politicilor de tineret la diferite 

niveluri administrative: european, naţional, local şi 

adiţionalitatea fondurilor alocate la fiecare nivel în 

raport cu finanţarea descentralizată; 

o) asigurarea echităţii în rândul tinerilor, prin 

mecanisme care vizează egalitatea de şanse. 

13.   Secțiunea 3 

Activitatea de tineret 

Se introduce pentru structurarea capitolului, pe teme. 

14.   
Art.6. - În sensul prezentei legi, prin activitate de 

tineret denumită și lucru cu tinerii, se înțelege toate 

formele de acțiuni de învățare nonformală și informală 

adresate tinerilor, cu excepția activităților de 

propagandă politică, la care aceștia participă în mod 

direct și voluntar, menite să contribuie la dezvoltarea 

personală și profesională a tinerilor, precum și la 

incluziunea socioprofesională a acestora, potrivit 

necesităților și aspirațiilor lor, realizate de personalul de 

tineret și ale căror caracteristici: 

a) sunt orientate pe valori, servind scopurilor superioare 

de incluziune și coeziune socială; 

b) sunt centrate pe tineri, servind nevoilor și aspirațiilor 

cheie ale tinerilor, identificate chiar de tineri; 

c) sunt facultative, nefiind obligatorii și bazându-se pe 

participarea voluntară a tinerilor; 

d) vizează dezvoltarea personală, socială și etică a 

tinerilor; 

Se extinde definiția activității de tineret vizate de 

Comisie, prin introducerea caracteristicilor enumerate 

de Departamentului de Tineret al Consiliului Europei – 

forul cu cea mai mare expertiză pe această componentă, 

și menționate în documentele Parteneriatului dintre 

Consiliul Europei și Comisia Europeană. 
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e) sunt autoreflective și critice, urmărind să-și 

îndeplinească misiunea potrivit standardelor de calitate; 

f) sunt raționale, căutând în permanență o comunicare 

autentică cu tinerii și contribuind la susținerea 

comunităților viabile; 

g) sunt accesibile, prin participarea la activități, fără 

discriminare, indiferent de categoria din care fac parte 

tinerii; 

h) sunt bazate pe recunoaștere, astfel încât fiecare tânăr 

să simtă că își poate aduce contribuția; 

i) sunt transparente, toți cei implicați fiind conștienți de 

scopul și de limitele procesului, având înțelegerea 

tipului de influență pe care o au și a ceea ce pot schimba 

și ce nu. 

15.   
Art.7. – (1) În România, activitatea de tineret este 

serviciu de interes public sprijinit de stat și se 

desfășoară, în condițiile prezentei legi, în limba 

română, precum și în limbile minorităților naționale și 

în limbi de circulație internațională, cu scopul asigurării 

participării active şi incluzive a tinerilor la viaţa 

societăţii, în domeniile de interes specific pentru 

aceştia, cu excepţia activităţilor de propagandă politică. 

(2) Finanțarea activității de tineret, a menținerii și 

dezvoltării bazei materiale de tineret și a susținerii 

personalului de tineret se asigură din fonduri prevăzute 

distinct în bugetul de stat și din fonduri de la bugetele 

locale. Mijloacele financiare necesare pentru susținerea 

programelor și subprogramelor de tineret se asigură din 

fonduri prevăzute distinct în bugetul de stat și în 

bugetele locale, prevăzute cu destinația pentru 

activitatea de tineret. 

Se urmărește clarificarea specificului activității de 

tineret în ansamblul serviciilor de interes public. Astfel 

se întărește justificarea existenței unitățile structurale 

publice de profil (servicii și instituții publice – ca 

structuri ale aparatului administrativ), a capitolelor 

specifice din bugetele publice, a ocupațiilor existente 

etc. 

16.   
Art.8. - Misiunea activității de tineret este de a: 

a) permite tinerilor să facă lucrurile pe care vor să le 

facă împreună și individual; 

Clarificarea misiunii activității de tineret este utilă în 

stabilirea standardelor de calitate (pentru activități, 

servicii, personal, baza materială) și în alocarea 

bugetelor. 
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b) oferi tinerilor oportunități accesibile tuturor, pentru 

emanciparea și câștigul autonomiei acestora; 

c) sprijini participarea tinerilor aflați în situații de risc 

sau cu oportunități reduse, ținând cont de aspecte 

referitoare la cost, disponibilitate, adaptare, 

proximitate; 

d) oferi tinerilor oportunități sănătoase și sigure pentru 

petrecerea timpului liber, de care se pot bucura într-un 

climat de siguranţă emoţională, mentală, fizică şi 

spirituală; 

e) împuternici tinerii să schimbe lucrurile despre care ei 

cred că trebuie schimbate în mediul lor imediat și în 

societate; 

f) ajuta tinerii să se angreneze în relația cu puterea și 

politicile publice; 

g) oferi tinerilor oportunități relevante și atractive de 

învățare nonformală care să le îmbunătățească 

competențele; 

h) respecta demnitatea umană, potrivit căreia fiecărui 

tânăr îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a 

personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi 

social şi dreptul la intimitate şi protecţie împotriva 

oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau 

economic. 

17.   
Art.9. –  Formele activității de tineret, în funcție de 

scop, metode sau locul unde se desfășoară, se stabilesc 

prin ordin/ decizie a coordonatorului autorității publice 

naționale de tineret, în termen de 6 luni de la intrarea în 

vigoare a prezentei legi. 

Facem referire la următoarele forme: 
a) Activități de informare, sensibilizare și activare a 

tinerilor - presupun deplasarea personalului de tineret 

acolo unde sunt tinerii, inclusiv în instituții publice, cu 

scopul îndrumării tinerilor către activități de tineret și 

alte oportunități care sunt, în general, disponibile în altă 

parte a comunității. Activitatea este caracterizată printr-

o gamă largă de interacțiuni intenționate între 

personalul de tineret și tineri, fiind ghidate de 

rezultatele activității de tineret. În plus, implică 

partajarea de informații despre servicii și extinderea 

unei invitații către tineri de a se implica în grupuri sau 

contexte organizate. 
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b) Activități de dezvoltare a tinerilor - urmăresc să 

identifice nevoile tinerilor dintr-o perspectivă socio-

educațională și să satisfacă aceste nevoi prin activități 

structurate, intenționate, care satisfac acele nevoi prin 

dezvoltarea de competențe (cunoștințe, abilități și 

atitudini). Această formă de lucru cu tinerii include și 

dezvoltarea comunitară a tinerilor, ce presupune natura 

simbiotică a dezvoltării tinerilor cu dezvoltarea 

comunității și combină instinctele naturale ale tinerilor, 

care doresc să creeze schimbări în mediile 

înconjurătoare, prin dezvoltarea de parteneriate între 

organizațiile de/ pentru tineret și structuri publice care 

vizează dezvoltarea comunitară, pentru a crea noi 

oportunități pentru tineri să-și servească comunitățile în 

timp ce își dezvoltă competențe sau componente ale 

acestora. Activitățile de dezvoltare a tinerilor implică și 

programele pozitive de dezvoltare a tinerilor, care sunt 

concepute pentru a optimiza progresul de dezvoltare a 

tinerilor și care îi implică pe tineri în comunitățile, 

unitățile de învățământ, organizațiile, grupurile de egali 

și familiile lor într-o manieră productivă și constructivă, 

recunosc, utilizează și sporesc punctele forte ale 

tinerilor și promovează rezultate pozitive pentru tineri, 

oferind oportunități, promovând relații pozitive și 

furnizând sprijinul necesar pentru a-și dezvolta 

competențe de lider. 
c) Activități de susținere și responsabilizare a tinerilor 

- reprezintă acordarea deliberată de autoritate tinerilor 

de către adulți, ce poate lua forma leadershipului 

tinerilor în planificări de programe sau organizaționale, 

cercetare, proiectare, facilitare sau evaluare. Această 

abordare centrată pe tânăr promovează și susține 

angajamentului tinerilor. Schemele asociate cu 

responsabilizarea tinerilor includ programe de diferite 

tipuri de participare a tinerilor în cadrul organizațiilor, 

instituțiilor, prin mecanisme de co-management. 

Aceasta include implicarea tinerilor ca planificatori, 

cercetători, profesori, evaluatori, factori de decizie și 

susținători. 
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d) Activități comunitare - facilitează legătura tinerilor 

cu restul comunității, prin: mediere, furnizarea de 

informații folositoare legate de alte servicii publice, 

sprijinirea tinerilor în relația cu autorități ale statului, 

membrii familiei sau facilitarea relațiilor 

intergeneraționale, sprijinirea inițiativelor tinerilor de 

intervenție în comunitate cu scopul dezvoltării acesteia, 

organizarea de activități sportive de agrement, reuniuni, 

evenimente culturale sau contexte de recreere. Acest tip 

de activitate poate presupune deplasarea personalului 

de tineret în funcție de nevoile tinerilor.  
e) Activități bazate pe morala religioasă - prin 

promovarea toleranței și incluziunii, au scopul de a 

proteja și responsabiliza tinerii, de a susține bunăstarea 

și dezvoltarea acestora și a comunității, prin 

împărtășirea sau generarea de opinii religioase. Acest 

tip de activitate poate presupune deplasarea 

personalului de tineret în funcție de nevoile tinerilor. 
f) Activități în centrele de tineret - se desfășoară în 

spații special destinate activității de tineret. 
g) Activități în unitățile și instituțiile de învățământ - 

presupun organizarea de către personalul de tineret de 

activități specifice sub forma unor ateliere, adunări, 

cluburi după școală, mentorat unu la unu și care pot crea 

legături cu alte activități de tineret extracurriculare. 
h) Activități în deplasare - vizează, în principal, tinerii 

aflați în situații de risc sau cu oportunități reduse și 

presupune deplasarea personalului de tineret pe teritoriu 

tinerilor, cum ar fi străzi, parcuri, spații publice deschise 

și comune, cu scopul implicării acestora în activități și/ 

sau furnizarea de servicii specifice. Implicarea tinerilor 

este în condițiile lor,  activitatea începând de unde se 

află tinerii în ceea ce privește valorile, atitudinile, 

problemele și ambițiile lor și se preocupă de dezvoltarea 

lor personală, socială și educațională.  
Aceste sunt definiții sintetizate din politicile, ghidurile, 

programele și sintezele de specialitate din Europa 

publicate în ultimii 40 de ani.  

Aceste definiții au relevanță în stabilirea fișelor de post 

pentru personalul de tineret, în stabilirea măsurilor de 
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acoperire a nevoilor tinerilor, alegerea și dezvoltarea 

metodelor de lucru cu tinerii pentru dezvoltarea 

competențelor lor, evaluarea destinației spațiilor pentru 

tineri, a activității structurilor de și pentru tineret și, nu 

în ultimul rând, pentru mai buna înțelegere a ceea ce 

înseamnă activitate de tineret (deseori redusă, pe 

nedrept, doar la activități distractive/ de recreere). 

18.   
Art.10. - (1) Activitatea de informare a tinerilor 

acoperă toate subiectele care îi interesează pe tineri și 

poate include un spectru de activități: informare, 

consiliere, sprijin, instruire, formare, creare de rețele și 

trimitere către servicii specializate pentru a implica și 

împuternici tinerii.  

(2) Prin serviciile de informare, sensibilizare și activare 

a tinerilor, personalul de tineret oferă acestora 

informații și îndrumări de înaltă calitate și îi ajută să ia 

decizii informate pentru a-și conduce viața în mod 

constructiv, prin:  

a) furnizarea de informații independente, de încredere 

și cuprinzătoare într-o manieră profesionistă; 

b) oferirea unei imagini de ansamblu asupra opțiunilor 

și oportunităților, pe baza nevoilor tinerilor; 

c) întemeierea acestora pe surse pluraliste și verificate, 

folosind o mare varietate de canale de comunicare 

pentru a fi accesibile tuturor tinerilor; 

d) sprijinirea tinerilor să facă față supraîncărcării 

informaționale și promovarea în rândul tinerilor a 

alfabetizării media și informațională; 

e) asigurarea că tinerii sunt conștienți de drepturile lor 

și sunt capabili să evalueze critic informațiile pe care le 

accesează;  

f) împuternicirea tinerilor să ia propriile decizii și să 

găsească cele mai bune opțiuni disponibile pentru ei. 

O atenție sporită trebuie acordată informării tinerilor. 

Propunerea sintetizează prevederile din Carta 

Europeană a Informării Tinerilor elaborată de ERYICA 

- European Youth Information and Counselling Agency 

(structura din Europa cu cea mai mare legitimitate în 

domeniu, care cooperează strâns cu Consiliul Europei și 

Comisia Europeană). 

19.   Secțiunea 4 

Rolul statului prin autoritățile administrației 

publice 

Se introduce pentru structurarea capitolului, pe teme. 
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20.   Art.11. - Statul, prin autorităţile sale, asigură un regim 

special de protecţie şi de asistenţă a tinerilor, cu 

respectarea principiului transparenţei decizionale şi al 

consultării publice, pentru exercitarea drepturilor 

acestora. 

Articolul se renumerotează. Se menține textul propus 

de Comisie spre adoptare (nr. crt.9) 

21.  Art.6. – (1) Autorităţile administraţiei publice 

centrale şi locale, unităţile, instituţiile şi serviciile 

publice subordonate acestora au obligaţia să sprijine 

activitatea de tineret cu resurse materiale, financiare 

și informaționale, cât și prin asigurarea unui cadru 

instituțional adecvat de desfășurare a acesteia la nivel 

național, județean și local, în condițiile legii. 

(2) Autoritățile administrației publice locale 

colaborează cu reprezentanții Ministerului Tineretului 

şi Sportului în teritoriu, cu privire la inițierea de 

politici locale cu incidență în domeniul tineretului, 

precum şi cu privire la dezvoltarea sectorului 

neguvernamental de/ pentru tineret, în raza teritorială 

a acestora. 

(3) Autorităţile administraţiei publice centrale şi 

locale au în vedere, la elaborarea politicilor, 

strategiilor, planurilor de acţiune, programelor, 

apelurilor de finanţare pentru proiecte proprii şi 

proiecte în parteneriat în domeniul tineretului, 

priorităţile la nivel naţional/ local în domeniul 

tineretului şi priorităţile stabilite la nivel european şi 

internaţional, cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare. 

Art.12. – (1) Autorităţile administraţiei publice centrale 

şi locale, unităţile, instituţiile şi serviciile publice 

subordonate acestora au obligaţia să sprijine activitatea 

de tineret cu resurse materiale, financiare și 

informaționale, cât și prin asigurarea unui cadru 

instituțional adecvat de desfășurare a acesteia la nivel 

național, județean și local, în condițiile legii.  

(2) Autoritățile administrației publice locale 

colaborează cu instituțiile și serviciile publice arondate 

teritorial, pentru inițierea de politici locale cu incidență 

în domeniul tineretului, precum şi pentru dezvoltarea 

sectorului neguvernamental de/ pentru tineret, în raza 

teritorială a acestora. 

(3) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale 

au în vedere, la elaborarea politicilor, strategiilor, 

planurilor de acţiune, programelor, apelurilor de 

finanţare pentru proiecte proprii şi proiecte în 

parteneriat în domeniul tineretului, priorităţile la nivel 

naţional/ local în domeniul tineretului şi priorităţile 

stabilite la nivel european şi internaţional, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare. 

(4) Autorităţile administraţiei publice locale, în 

colaborare cu serviciile și instituțiile publice de tineret 

arondate teritorial, elaborează şi aplică politicile de 

tineret cu incidenţă la nivel local. 

(5) Autorităţile administraţiei publice locale asigură 

cadrul instituţional şi condiţiile necesare pentru 

participarea tinerilor la luarea deciziilor din domeniul 

tineretului. 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Modificarea are în vedere eventuala descentralizare 

a serviciilor și instituțiilor publice de tineret (ca unități 

structurale), dar și lărgirea ariei de structuri participante 

la proces, în sensul includerii și altora (ex. AJOFM, 

universități, inspectoratele școlare etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La art. 12, după alin.3)  se introduc șapte alineate noi, 

alin.4-10, pentru completarea descrierii dispozițiilor 

generale cu privire la rolul statului în ceea ce privește 

elaborarea politicilor de tineret, susținerea activității de 

tineret și asigurarea personalului de tineret. Pe 

parcursul acestei legi, rolul statului este dezvoltat prin 

indicarea atribuțiilor specifice, în funcție de 

componenta sistemului de tineret abordată. 
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(6) În dezbaterea tuturor problemelor care vizează 

politicile de tineret, autorităţile administraţiei publice 

locale au obligaţia de a invita la şedinţe, membri ai 

consiliului consultativ de tineret sau membri ai 

forumului de tineret, după caz, care funcţionează pe 

lângă autoritatea administraţiei publice locale 

respective. 

(7) Autorităţile prevăzute la alin.(1) au obligaţia de a 

bugeta numărul necesar de posturi pentru personal de 

tineret, potrivit normativelor de personal, cu încadrarea 

în numărul maxim de posturi aprobate în condiţiile legii 

și angajarea acestora cu îndeplinirea prevederilor 

referitoare la statutul personalului de tineret din 

prezenta lege, astfel încât să asigure îndeplinirea 

atribuțiilor lor în domeniul tineretului. 

(8) Autoritățile administrației publice locale publică 

anual un raport privind implementarea strategiei 

județene sau locale de tineret, care este dezbătut în 

consiliul consultativ de tineret, respectiv în forumul de 

tineret. 

22.  Capitolul II 

Structuri ale administrației publice centrale și 

locale cu atribuții în domeniul activității de tineret 

Capitolul II 

Unitățile structurale de tineret 

Este necesară indicarea diferenței dintre unitățile 

structurale (cu personalitate juridică) și unitățile 

organizatorice (fără personalitate juridică) din sistemul 

de tineret. 

23.   Secțiunea 1 

Structuri ale administrației publice centrale și locale 

de tineret 

Denumire nouă ca urmare a definițiilor de la Nr. crt. 4 

și 14  
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24.  Art.7. – (1) Ministerul Tineretului şi Sportului este 

organul de specialitate al administraţiei publice 

centrale, cu personalitate juridică, în subordinea 

Guvernului, care elaborează, implementează şi 

monitorizează politica guvernamentală în domeniul 

tineretului. 

(2) Ministerul Tineretului şi Sportului avizează, în 

limita competenţelor, proiectele de acte normative 

elaborate de ministere şi alte organe ale administraţiei 

publice centrale pentru domeniul său de activitate. 

(3) Implementarea Politicii Naţionale de Tineret la 

nivel local se realizează de către Ministerul 

Tineretului şi Sportului prin direcţiile judeţene pentru 

sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi 

Tineret a Municipiului Bucureşti şi casele de cultură 

ale studenţilor, respectiv Complexul Cultural Sportiv 

Studenţesc Tei. 

(4) Ministerul Tineretului şi Sportului are atribuţii în 

organizarea şi funcţionarea Registrului Naţional al 

Organizaţiilor Neguvernamentale de şi pentru Tineret. 

Modul de organizare şi funcţionare al acestuia se 

stabileşte prin ordin al ministrului tineretului şi 

sportului. 

(5) În vederea dezvoltării şi optimizării Politicii 

Naţionale de Tineret, Ministerul Tineretului şi 

Sportului derulează activităţi de cercetare socială în 

domeniul tineretului, cel puțin o dată pe an. 

(6) În vederea formulării și punerii în aplicare a 

politicilor dedicate tinerilor români din afară 

granițelor țării, Ministerul Tineretului și Sportului 

colaborează și cu alte organe de specialitate ale 

administrației publice centrale relevante pentru 

tema dată. 

Art.13. - (1) Autoritatea publică care are competența 

materială la nivel național în domeniul tineretului, se 

organizează și funcționează ca organ de specialitate al 

administrației publice centrale cu personalitate juridică 

aflat în subordinea Guvernului la nivel de minister sau 

ca structură cu personalitate juridică în cadrul 

aparatului de lucru al Guvernului și în coordonarea 

prim-ministrului. 

(2) Autoritatea publică națională de tineret îndeplinește 

rolul de sinteză și de coordonare a aplicării politicilor 

pentru tineret la nivel național, ale cărei atribuții se 

stabilesc prin hotărâre a guvernului, în baza prevederilor 

prezentei legi. 

(3) Autoritatea publică națională de tineret, în actele pe 

care le adoptă,  dispune măsuri specifice privind 

îndeplinirea standardelor pentru respectarea principiilor 

de mediu și de dezvoltare durabilă. 

(4) Autoritatea publică națională de tineret are atribuţii 

în organizarea şi funcţionarea: 

a) Registrului Naţional al Organizaţiilor 

Neguvernamentale de şi pentru Tineret; 

b) Registrului tinerilor beneficiari ai activităților și 

servicilor de tineret din România; 

c) Registrului furnizorilor de activități și servicii de 

tineret din România; 

d) Registrului personalului de tineret din România; 

e) Registrului bazei materiale fizice fixă și mobilă și al 

bazei materiale virtuale de tineret din România; 

f) Platformei de informare națională și consultare 

publică în domeniul tineretului; 

g) Hărții informative pentru fiecare județ și municipiul 

București pentru prezentarea sistemelor de tineret 

locale. 

(5) Modul de organizare şi funcţionare al acestora se 

stabileşte prin ordin/ decizie a coordonatorului 

autorității publice naționale de tineret. 

Înlocuirea sintagmei „Ministerul Tineretului și 

Sportului” cu „autoritatea publică națională de tineret”, 

care se va face pe tot parcursul textului legii.  

Autoritatea publică centrală (ca și deconcentratele) în 

domeniul tineretului a suferit multiple reorganizări, 

drept urmare, în vederea adoptării unei legi care să 

poată fi coerent aplicată mulți ani, urmărim evitarea 

indicării, prin denumire, a unităților structurale, în 

favoarea sublinierii competențelor materiale și 

teritoriale. Totodată, considerăm că Legea Tineretului 

trebuie să fie pregătită și ușor de aplicat inclusiv în 

scenariul descentralizării. 

 

Tocmai pentru asigurarea menținerii atribuțiilor 

principale ale autorității publice naționale de tineret, 

indiferent de forma pe care o poate avea, este necesar 

ca acestea să se regăsească în lege. Totodată, astfel 

facilităm și înțelegerea rolului unei astfel de structuri. 

 

Alin. (2) face referire la următoarele atribuții 

principale: 

a) fundamentează și propune Guvernului strategia 

națională de tineret și planurile anuale de acțiune și 

coordonează implementarea acestora;  

b) evaluează, inclusiv prin mecanisme de dialog 

structurat și consultări specifice, problemele apărute în 

realizarea drepturilor fundamentale ale tinerilor și 

raportează autorităților competente problemele 

constatate, în vederea dezvoltării de măsuri speciale de 

protecție și asistență în vederea realizării acestor 

drepturi, sau, după caz, dezvoltă astfel de măsuri 

conform competențelor proprii; 

c) fundamentează și propune spre aprobare Guvernului 

politici de tineret la nivel național, respectiv avizează 

propunerile formulate de alte autorități publice centrale 

și care vizează în mod specific tinerii sau au un impact 

major asupra lor; 
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(6) În vederea formulării și punerii în aplicare a 

politicilor dedicate tinerilor români din afara granițelor 

țării, autoritatea publică națională de tineret colaborează 

și cu alte organe de specialitate ale administrației 

publice centrale de resort. 

d) monitorizează aplicarea și răspunde, în limitele 

competențelor legale, de controlul respectării legilor și 

a celorlalte acte normative referitoare la tineri; 

e) asigură sau, după caz, monitorizează aplicarea 

acordurilor internaționale privind tinerii, și participă la 

promovarea de noi acorduri; 

f) asigură, sau, după caz, monitorizează implementarea 

politicilor de tineret ale Uniunii Europene, ale 

Consiliului Europei, ale Organizației Națiunilor Unite 

și ale altor organisme internaționale la care România 

este parte; 

g) asigură, în numele statului român, în condițiile legii, 

reprezentarea pe plan intern și internațional în domeniul 

tineretului; 

h) înființează și coordonează programe naționale de 

tineret finanțate de la bugetul de stat, ce vizează 

susținerea bazei materiale de tineret, a activității de 

tineret, a personalului de tineret, a participării tinerilor 

și asociativității acestora, a organizațiilor 

neguvernamentale de și pentru tineret; 

i) accesează și acordă fonduri în proiecte de finanțare 

nerambursabilă, în condițiile legii; 

j) promovează și susține activitatea de tineret 

desfășurată de organizațiile neguvernamentale de/ 

pentru tineret; 

k) publică anual rapoarte referitoare la politicile de 

tineret la nivel național, care indică măsurile 

previzionate și implementate, bugetele previzionate și 

cheltuite, indicatorii previzionați și realizați; rapoartele 

vizează inclusiv implementarea prevederilor prezentei 

legi, realizarea strategiei naționale de tineret, a planului 

de acțiune anual, a măsurilor speciale de protecție și 

asistență pentru realizarea drepturilor tinerilor și a 

modului de implementare a politicilor internaționale de 

profil; 
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l) în realizarea atribuțiilor sale, colaborează cu celelalte 

organe de specialitate ale administrației publice 

centrale, cu autoritățile administrației publice locale, cu 

alte instituții publice și persoane juridice de drept public 

sau privat, române ori străine; 

 

(3) Având în vedere preocupările globale de protecție a 

mediului, considerăm necesară indicarea unei astfel de 

preocupări și în dreptul autorității publice naționale de 

tineret, mai ales raportat la rolul său în relația cu 

beneficiarii finali – tinerii – și ascendentul pe care 

trebuie să-l aibă în formarea și dezvoltarea acestora în 

beneficiul comunităților lor. 

(4) Pe lângă Registrul Național al Organizațiilor 

Neguvernamentale de și pentru Tineret, mai ales în anul 

2021 a fost identificată nevoia (și a și fost prevăzută în 

elaborarea programelor operaționale) de a dezvolta și 

alte registre care să aibă următoarele funcții: 

- sistem informațional care asigură gestiunea integrată 

a datelor, care facilitează realizarea unei fișe unice 

pentru fiecare tânăr beneficiar, cu participările sale la 

activități și servicii, precum și cu setul de competențe 

dezvoltate 

- sistem informațional care asigură prezentarea 

unităților structurale de tineret (prezentare, rapoarte, 

nivel standarde de calitate, oferta de activități și servicii 

etc.) 

- sistem informațional care asigură gestiunea integrată 

a datelor privind înregistrarea și prezentarea 

personalului de tineret: angajat/ liber profesionist, 

parcurs profesional relevant (diplome, certificate etc), 

experiență profesională relevantă, participarea la 

evenimente specifice, contribuții la lucrări de 

specialitate; 

- platformă pentru înregistrarea și prezentarea 

activității unităților structurale de tineret 

publice (rapoarte, informări și anunțuri), publicarea 

cercetărilor, a politicilor publice, prezentarea 

informațiilor utile tinerilor și ONG-urilor, o biblioteca 
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virtuală cu resurse de profil, anunțurile cu oportunități 

de finanțare, evenimentele naționale etc. 

- platformă pentru prezentarea statisticilor, politicilor 

de tineret locale, bugetelor locale , oportunităților și 

anunțurilor relevante pentru tineri, personalul de 

tineret, ONG-uri, sectorul public, sectorul privat profit 

de profil. 

 

(5) urmare a modificărilor  
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25.  Art.8. – (1) Pentru armonizarea iniţiativelor organelor 

de specialitate ale administraţiei publice centrale 

incidente domeniului tineretului, se înfiinţează 

Consiliul interministerial pentru politici de tineret. 

(2) Consiliul interministerial prevăzut la alin.(1) este 

format din reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei 

publice centrale, cu rang de secretar de stat, având rol 

în elaborarea şi implementarea Politicii Naţionale de 

Tineret. 

(3) Ministerul Tineretului şi Sportului coordonează 

activitatea Consiliului interministerial pentru politici 

de tineret şi asigură secretariatul acestuia. Consiliul 

interministerial pentru politici de tineret se 

întrunește cel puțin o dată pe semestru. 

(4) Organizarea şi funcţionarea Consiliului 

interministerial pentru politici de tineret se stabilesc 

prin hotărâre a Guvernului. 

Art. 14. – (1) Pentru soluționarea problemelor specifice 

din domeniul tineretului și asigurarea coerenței 

fundamentării și implementării politicilor 

guvernamentale în domeniul tineretului, se înfiinţează 

Consiliul interministerial de tineret. 

(2) Consiliul interministerial prevăzut la alin.(1) este 

format din reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei 

publice centrale, cu rang de secretar de stat la care sunt 

invitați și reprezentanți ai organizațiilor naționale 

reprezentative din domeniul tineretului precum și ai 

organizațiilor neguvernamentale specializate în 

domeniile abordate, având rol în elaborarea şi 

implementarea Politicii Naţionale de Tineret. 

(3) Autoritatea publică națională de tineret coordonează 

activitatea Consiliului interministerial de tineret şi 

asigură secretariatul acestuia. Consiliul interministerial 

de tineret se întrunește cel puțin o dată pe semestru. 

(4) Organizarea şi funcţionarea Consiliului 

interministerial de tineret se stabilesc prin hotărâre a 

Guvernului. 

Propunerea are în vedere rolul unui consiliu 

interministerial permanent (vezi și HG 750/2005) care 

nu are în vedere doar etapa de inițiere de politici 

publice. 

 

De asemenea, în aplicarea Activități de susținere și 

responsabilizare a tinerilor (Nr. crt. 17) se propune 

mecanismul de co-management în activitatea 

consiliului interministerial. 

 

Pentru simplificarea denumirilor, „consiliul 

interministerial pentru politici de tineret” se înlocuiește 

cu „consiliul interministerial de tineret”. 

26.   
Art.15. - Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale în 

domeniul tineretului, structura organizatorică a 

autorității publice naționale de tineret include trei 

direcții generale de specialitate: 

a) Direcția generală „Lucru cu tinerii”; 

b) Direcția generală „Centrul Național de Resurse”; 

c) Direcția generală „Informare și activare”. 

Se introduce un nou articol cu scopul asigurării 

coerenței și sustenabilității eforturilor administrației 

publice centrale pentru dezvoltarea tinerilor. Aceste 

direcții reprezintă sinteza analizelor și planificărilor 

realizate în anul 2021, inclusiv în conturarea 

programelor operaționale (PNRR, POEO etc.) 

27.  Art.9. – (1) Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, 

respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a 

Municipiului Bucureşti, sunt servicii publice 

deconcentrate ale Ministerului Tineretului şi 

Sportului, cu personalitate juridică, înfiinţate în 

condiţiile legii. 

(2) Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv 

Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului 

Art.16. - (1) În fiecare județ și în municipiul București 

funcționează servicii publice de tineret, de interes 

județean/ municipal, cu personalitate juridică, înființate 

în condițiile legii, în subordinea autorității publice 

naționale de tineret sau a consiliilor județene/ Consiliul 

General al Municipiului București, ale căror atribuții 
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Bucureşti, colaborează cu autorităţile administraţiei 

publice locale şi cu serviciile publice deconcentrate 

ale administraţiei publice centrale, precum şi cu 

organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret, 

cu privire la politicile locale cu incidenţă în 

domeniul tineretului, din raza lor de competenţă 

materială. 

(3) Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv 

Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului 

Bucureşti, care au în administrare centre de agrement 

- structuri fără personalitate juridică, de drept public - 

oferă servicii de cazare, masă şi agrement pentru 

organizarea de tabere şi alte activităţi pentru copii şi 

tineri. 

principale se stabilesc prin hotărârile autorităților în a 

căror subordine funcționează. 

(2) Serviciile publice de tineret publică anual un raport 

de activitate, cu privire la activitatea desfășurată și 

gestionarea fondurilor alocate pentru finanțarea 

activității de tineret. Aceste rapoarte se înaintează 

structurii superioare spre analiză, control şi sancţionare 

a neregularităţilor. 

28.  Art.10. – (1) Casele de cultură ale studenţilor, 

respectiv Complexul Cultural Sportiv Studenţesc Tei 

sunt instituţii publice cu personalitate juridică, aflate 

în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu 

excepţia Casei de Cultură a Studenţilor din municipiul 

Suceava care se află în subordinea Ministerului 

Educaţiei Naţionale, înfiinţate în condiţiile legii. 

(2) Casele de cultură ale studenţilor, respectiv 

Complexul Cultural Sportiv Studenţesc Tei, 

colaborează cu autorităţile administraţiei publice 

locale şi cu serviciile publice deconcentrate ale 

administraţiei publice centrale în organizarea şi 

desfăşurarea acţiunilor cultural-artistice, distractive, 

educative, turistice interne şi internaţionale, sportive, 

de agrement, precum şi alte acţiuni organizate cu 

precădere pentru studenţi. 

Art.17. – În fiecare centru universitar se înființează și 

funcționează casele de cultură ale studenților și 

Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Tei", instituții 

publice de tineret, cu precădere studenți, de interes 

public, cu personalitate juridică, înființate în condițiile 

legii, în subordinea autorității publice naționale de 

tineret sau a consorțiilor universitare înființate în 

condițiile legii, de către instituțiile de învățământ 

superior din respectivul centru universitar. 

 

Modificările vizate de introducerea dispozițiilor pentru 

Casele de Cultură ale Studenților au menirea de a oferi 

o reglementare de bază acestor structuri, astfel cum ar 

trebui să fie rolul unei legi primare într-un domeniu și 

cum se întâmplă în cazul celorlalte legi cu obiectiv 

similar. În varianta inițială, reglementarea CCS-urilor 

se limitează la simpla menționare a existenței lor alături 

de stabilirea unui scop generic, în mod cert insuficient 

față de conținutul așteptat al unei legi. Din acest punct 

de vedere, reglementarea propusă preia în mare parte 

dispozițiile normative din HG 801/2004, pe care le 

ridică la rang de lege, oferind stabilitate și consistență 

reglementării. În același timp, pe lângă obiective, se 

reglementează conducerea CCS-urilor, oferind un rol 

mai consistent studenților în Casele de Cultură ale 

Studenților, dar care inclusiv în aceste condiții nu se 

apropie de rolul studenților în structura CCS-urilor 

astfel cum erau reglementate inițial, după 1990. Nu în 

ultimul rând, preluând tendința legii, se propune 

stabilirea unor standarde de calitate ale funcționăriii 

CCS-urilor de către autoritatea publică națională de 

tineret. 

 

Propunerea vizează aplicabilitatea sa inclusiv în 

vederea descentralizării sau transferului, cu condiția 

asigurării accesului tuturor studenților din centrul 
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universitar la activitățile și serviciile din casele de 

cultură ale studenților și Complexul Cultural Sportiv 

Studențesc „Tei". Se stipulează necesitatea existenței 

unei case de cultură a studenților în fiecare municipiu-

centru universitar, opțiune preluată și în POEO. Orice 

student ar trebui să poată beneficia de serviciile unui 

CCS, iar arondarea actuală a centrelor universitare care 

nu au un CCS față de unul este pur artificială, fără vreun 

impact pentru acești studenți. 

Consorțiile universitare se înființează potrivit Legii 

consorțiilor universitare nr.287/2004. 

29.   
Art.18. – (1) Casele de cultură ale studenților și 

Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Tei" au ca 

obiect principal de activitate organizarea și 

desfășurarea acțiunilor educative, cultural-artistice, 

turistice, sportive de agrement, distractive, precum și 

alte servicii cu precădere pentru studenți. 

(2) În realizarea obiectului lor de activitate, casele de 

cultură ale studenților și Complexul Cultural Sportiv 

Studențesc „Tei" îndeplinesc atribuții stabilite prin 

hotărâre a guvernului. 

 

Pentru clarificarea rolului CCS-urilor și CCSS „Tei”, 

precum și pentru asigurarea sustenabilității eforturilor 

lor în beneficiul studenților, este necesară prevederea 

obiectului de activitate și a atribuțiilor în prezenta lege. 

 

Atribuțiile principale șunt preluare și corectare din 

reglementarea infralegală (HG 801/2004). 

 

Alin.(2) are în vedere următoarele atribuții:  

a) promovează și desfășoară activități culturale și 

artistice specifice, manifestări sportive și turistice, 

educative, recreativ-distractive, transport și de 

agrement; 

b) inițiază și organizează cercuri artistice, cenacluri, 

cursuri teoretice și practice, ateliere de creație; 

c) asigură desfășurarea activității formațiilor artistice 

studențești; 

d) acordă asistență de specialitate studenților, tinerilor 

și organizațiilor neguvernamentale studențești și de 

tineret (ONGS/ ONGT), în vederea elaborării de 

proiecte, acțiuni, activități pentru studenți și tineri; 

e) produce și difuzează materiale de specialitate, 

cuprinzând informații utile tinerilor/ studenților, 

precum și instituțiilor și ONGS/ONGT implicate în 

activitatea de tineret; 
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f) administrează baza materială de tineret pentru 

studenți din domeniul public al statului sau al localității 

pe raza căreia își desfășoară activitatea. 

Totodată, are în vedere importanța ca CCS-urile și 

CCSS „Tei” să asigure participarea studenților în 

conceperea și organizarea tuturor manifestărilor 

culturale și artistice specifice, manifestărilor sportive și 

turistice, educative, recreativ-distractive și de 

agrement. 

30.   
Art.19. - (1) Modul de organizare și funcționare a 

caselor de cultură ale studenților și a Complexului 

Cultural Sportiv Studențesc „Tei" se stabilește în 

colaborare cu federațiile naționale studențești, de către 

autoritatea sub coordonarea căreia funcționează, prin 

ordin/ decizie a coordonatorului autorității publice 

naționale de tineret, în termen de 3 luni de la intrarea în 

vigoare a prezentei legi. 

În prezent, un mecanism de co-management este 

prevăzut la nivel de ordin de ministru, dar, este necesară 

conlucrarea și pentru elaborarea modului de organizare 

și funcționare. 

 

31.  Art.11. – (1) Autorităţile administraţiei publice 

locale, în colaborare cu Ministerul Tineretului şi 

Sportului, prin direcţiile judeţene pentru sport şi 

tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a 

Municipiului Bucureşti şi casele de cultură ale 

studenţilor, respectiv Complexul Cultural Sportiv 

Studenţesc Tei, elaborează şi aplică politicile de 

tineret cu incidenţă la nivel local. 

(2) Autorităţile administraţiei publice locale asigură 

cadrul instituţional şi condiţiile necesare pentru 

participarea tinerilor la luarea deciziilor din domeniul 

tineretului. 

(3) În dezbaterea tuturor problemelor care vizează 

politicile de tineret, autorităţile administraţiei publice 

locale au obligaţia de a invita la şedinţă, membri ai 

consiliului consultativ de tineret sau membri ai 

forumului de tineret, după caz, care funcţionează pe 

lângă autoritatea administraţiei publice locale 

respective. 

(4) În limita atribuţiilor lor, consiliile judeţene, 

Consiliul General al municipiului Bucureşti şi 

consiliile locale adoptă, în termen de maximum 6 luni 

 SE ELIMINĂ Dublă reglementare în cuprinsul legii. Dispozițiile se 

regăsesc în alte articole ale prezentului proiect de lege. 
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de la data adoptării prezentei legi, strategii locale în 

domeniul tineretului şi un plan de măsuri pentru 

perioada mandatului lor. Strategia locală în domeniul 

tineretului şi planul de măsuri trebuie să fie corelate 

cu politicile de tineret la nivel naţional, după 

consultare publică. 

(5) Pentru implementarea strategiei locale în 

domeniul tineretului şi a planului de măsuri aferent, 

consiliile judeţene, consiliile locale şi Consiliul 

General al municipiului Bucureşti se consultă 

trimestrial cu serviciile deconcentrate cu atribuţii în 

domeniul tineretului de pe raza lor teritorială şi cu 

consiliile consultative pentru tineret ce funcţionează 

pe lângă autorităţile respective. 

(6) Autorităţile prevăzute la alin.(1) au obligaţia de a 

angaja sau desemna, după caz, cel puţin un 

responsabil de tineret, potrivit normativelor de 

personal cu încadrarea în numărul maxim de posturi 

şi în prevederile bugetare, aprobate în condiţiile legii. 

Angajarea sau desemnarea responsabilului se va 

face ținând cont de pregătirea sa în domeniul 

tineret. 

(7) Autoritățile administrației publice locale 

publică anual un raport privind implementarea 

strategiei locale pentru tineret, care este dezbătut 

în consiliul consultativ pentru tineret, respectiv în 

forumul de tineret. 

32.   Secțiunea 2 

Structuri neguvernamentale  

 

33.   Art.20. - Organizarea şi funcţionarea organizaţiilor 

neguvernamentale de şi pentru tineret se realizează 

potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.26/2000, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.246/2005, cu modificările şi completările ulterioare. 

Renumerotare 

34.   Art.21. – (1) În sensul prezentei legi, structuri 

neguvernamentale de şi pentru tineret reprezintă 

organizațiile neguvernamentale de şi pentru tineret, 

organizaţiile de tineret din cadrul partidelor politice, 

organizaţiile sindicale şi patronale pentru tineret, cu şi 

fără personalitate juridică, organizate în baza Legii 
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dialogului social nr.62/2011, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau în baza altor 

prevederi legale în vigoare la data înfiinţării acestora, 

structurile Consiliului Naţional al Elevilor precum şi alte 

organizaţii neguvernamentale care reprezintă tinerii şi/ 

sau interesele acestora. 

(2) În sensul prezentei legi, organizații 

neguvernamentale de tineret reprezintă asociații, 

fundații, federații, persoane juridice de drept privat și 

fără scop patrimonial, care funcționează conform 

Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la 

asociații și fundații, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr.246/2005, cu modificările și 

completările ulterioare, în care cel puțin jumătate plus 

unu din numărul total al membrilor sunt tineri, inclusiv 

în cadrul structurilor de conducere și de administrare, și 

al căror scop și obiective prevăzute în statut se 

adresează tinerilor. Organizațiile de elevi și cele 

studențești sunt asimilate organizațiilor 

neguvernamentale de tineret, cu respectarea definiției 

tinerilor conform legii; 

(3) În sensul prezentei legi, organizaţii 

neguvernamentale pentru tineret reprezintă asociaţii, 

fundaţii, federaţii, persoane juridice de drept privat şi 

fără scop patrimonial, care funcţionează potrivit 

prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, 

şi care prin scopul şi/sau obiectivele prevăzute în statut 

se adresează tinerilor. Fundaţiile judeţene pentru tineret 

sunt asimilate organizaţiilor neguvernamentale pentru 

tineret. 

35.   
Art. 22. - (1) Fundațiile județene pentru tineret și a 

municipiului București sunt persoane juridice de drept 

privat și de utilitate publică, autonome, 

neguvernamentale, nepartizane și fără scop lucrativ, 

constituite în baza prevederilor Decretului-lege nr. 

150/1990 privind înființarea fundațiilor pentru tineret, 

unice la nivelul fiecărui județ și al municipiului 

București, conduse de adunări generale constituite din 

Este propusă o formulare de ordin semantic, în vederea 

clarificării conținutului prevederilor. 

 

Totodată, se stabilește raportul dintre autoritatea 

publică națională de tineret și fundațiile pentru tineret 

și Fundația Națională pentru Tineret. 
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reprezentanții organizațiilor neguvernamentale de 

tineret care își au sediul în unitatea administrativ-

teritorială respectivă și care își exprimă adeziunea la 

scopul acestora, de consiliul de conducere compus din 

delegați ai organizațiilor neguvernamentale de tineret 

din adunarea generală și de comisia de cenzori. 
(2) Fundația Națională pentru Tineret este persoană 

juridică de drept privat și de utilitate publică, autonomă, 

neguvernamentală, nepartizană și fără scop lucrativ, 

condusă de adunarea generală constituită din 

reprezentanții fundațiilor județene pentru tineret și a 

municipiului București care își exprimă adeziunea la 

scopul acesteia, de consiliul de conducere compus din 

delegați ai fundațiilor din adunarea generală și de 

comisia de cenzori. 

(3) Modul de organizare și funcționare a fundațiilor 

județene pentru tineret și a municipiului București se 

stabilește prin Regulamentul elaborat de Fundația 

Națională pentru Tineret. 

(4) Modul de organizare și funcționare, precum și alte 

prevederi privind Fundația Națională pentru Tineret se 

stabilesc prin Statutul adoptat de către Adunarea 

Generală a Fundației Naționale pentru Tineret. 
36.   

Art.23. - (1) Organizațiile naționale de tineret sunt 

structuri federative ale organizațiilor de tineret care 

îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

a) Au membri activi în cel puțin 10 județe; 

b) Au conducerea aleasă formată exclusiv din tineri; 

c) Au scopul declarat de reprezentare a tinerilor și/ sau 

a organizațiilor de tineret din România. 

(2) Sunt asimilate organizațiilor naționale de tineret 

federațiile naționale studențești care au membri activi 

în cel puțin 10 centre universitare din România și au 

conducerea formată exclusiv din persoane care dețin 

statutul de student. 

(3) Organizațiile naționale de tineret pot beneficia anual 

de alocare financiară directă de la autoritatea publică 

națională de tineret pentru plata cotizațiilor în cadrul 

structurilor de reprezentare europeană și/ sau 

internațională. 

Propunerea vizează clarificarea dimensiunilor și 

reprezentativității structurilor neguvernamentale de 

tineret. 
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(4) Autoritatea publică națională de tineret poate aloca 

subvenții pentru susținerea activității de bază a 

organizațiilor naționale de tineret, pe bază de concurs 

de proiecte care să acopere cel puțin: 

a) costurile pentru utilizarea unui sediu corespunzător;  

b) costurile salariale pentru cel puțin trei angajați cu 

normă întreagă;  

c) costurile pentru desfășurarea întrunirilor anuale 

proprii statutare;  

(5) Verificarea îndeplinirii condițiilor de către 

organizațiile naționale de tineret se realizează anual de 

către autoritatea publică națională de tineret.  

(6) Organizația națională de tineret membră în structura 

europeană reprezentativă de tineret recunoscută de 

către Comisia Europeană este consultată obligatoriu de 

autoritățile centrale în procesul de elaborare a 

politicilor publice de tineret sau cu incidență asupra 

tinerilor. Acestei organizații i se aplică, de asemenea, 

prevederile din politicile publice internaționale care se 

referă la consilii naționale de tineret. 

37.  Art.12. – (1) Centrele de tineret oferă servicii pentru 

tineri, precum şi resursele necesare pentru organizarea 

şi furnizarea acestor servicii, altele decât serviciile 

sociale definite şi organizate în temeiul Legii 

asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

(2) Ministerul Tineretului şi Sportului poate înfiinţa, 

în condiţiile legii, centre de tineret de interes naţional 

cu personalitate juridică, instituţii publice care 

funcţionează în subordinea sa şi centre de tineret în 

fiecare judeţ, ca structuri cu personalitate juridică care 

funcţionează în subordinea direcţiilor judeţene pentru 

sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi 

Tineret a Municipiului Bucureşti sau a caselor de 

cultură ale studenţilor şi a Complexului Cultural 

Sportiv Studenţesc Tei. 

(3) Unităţile administrativ-teritoriale pot înfiinţa 

centre de tineret, ca structuri cu sau fără personalitate 

juridică finanţate integral din bugetul local al 

SE ELIMINĂ Se preia în alte articole 



 

30 

 

Consiliilor judeţene, consiliilor locale, Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti şi consiliilor locale 

ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în funcţie de 

nevoile tinerilor. 

(4) Structurile neguvernamentale de şi pentru tineret, 

cu excepţia grupurilor informale şi a organizaţiilor de 

tineret ale partidelor politice, pot înfiinţa centre de 

tineret, în funcţie de nevoile tinerilor. 

(5) Înfiinţarea centrelor de tineret, cu excepţia 

centrelor de tineret înfiinţate de structurile 

neguvernamentale de şi pentru tineret, se face cu 

respectarea normativelor de personal şi cu încadrarea 

în numărul maxim de posturi şi în prevederile 

bugetare, aprobate în condiţiile legii. 

38.  Art.13. – (1) Standardele de calitate pentru activitatea 

centrelor de tineret se aprobă prin ordin al 

ministrului tineretului şi sportului şi vizează condiţiile 

minime de funcţionare în ceea ce priveşte spaţiul şi 

dotarea centrelor, precum şi tipurile de activităţi şi 

servicii desfăşurate în cadrul acestora. 

(2) Centrele de tineret de interes naţional cu 

personalitate juridică înfiinţate de Ministerul 

Tineretului şi Sportului şi centrele de tineret înfiinţate 

în fiecare judeţ, ca structuri cu sau fără personalitate 

juridică care funcţionează în subordinea direcţiilor 

judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei 

pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti sau a 

caselor de cultură ale studenţilor şi a Complexului 

Cultural Sportiv Studenţesc Tei, se acreditează de 

către Ministerul Tineretului şi Sportului, pe baza 

standardelor de calitate prevăzute la alin.(1). 

(3) Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv 

Direcţia pentru Sport şi Tineret a municipiului 

Bucureşti acreditează, pe baza standardelor de calitate 

prevăzute la alin.(1), centrele de tineret înfiinţate de 

către consiliile judeţene, consiliile locale, Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale 

ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi cele 

înfiinţate de către structurile neguvernamentale de şi 

pentru tineret din raza lor teritorială. 

SE ELIMINĂ Se preia în alte articole 
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(4) Activităţile de tineret specifice unui centru de 

tineret desfăşurate în condiţiile legislaţiei specifice, 

includ, fără însă a se limita la acestea, următoarele: 

a) facilitarea învăţării nonformale pentru 

dezvoltarea de competențe personale și 

profesionale, în funcţie de nevoile tinerilor; 

b) servicii de informare, consiliere şi orientare pentru 

tineri, inclusiv consiliere în domeniul carierei şi 

antreprenoriatului; 

c) servicii de asistenţă pentru prevenirea şi reducerea 

efectelor comportamentelor cu risc; 

d) promovarea activităţilor de voluntariat şi 

participare activă a tinerilor la viaţa comunităţii; 

e) facilităţi pentru petrecerea timpului liber şi 

activităţi sportive şi culturale; 

f) servicii de consultanţă pentru structurile 

neguvernamentale pentru tineret. 

(5) Sunt asimilate centrelor de tineret de interes 

naţional acele centre de tineret, care sunt certificate 

internaţional în urma unui proces de evaluare de către 

o entitate internaţională recunoscută în domeniul 

tineretului şi îşi menţin acreditarea naţională pe durata 

valabilităţii certificării internaţionale. 

(6) Centrele de tineret înfiinţate de Ministerul 

Tineretului şi Sportului şi centrele de tineret acreditate 

în conformitate cu standardele de calitate prevăzute la 

alin.(1), cu excepţia centrelor înfiinţate de către 

consiliile judeţene şi consiliile locale conform 

prezentei legi, pot fi finanţate de la bugetul de stat în 

cadrul unor programe de finanţare, în limita 

prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie. 

39.  Capitolul III 

Structuri neguvernamentale de şi pentru tineret 

SE ELIMINĂ Preluare în alte articole din lege 

40.  Art.14. - Organizarea şi funcţionarea organizaţiilor 

neguvernamentale de şi pentru tineret se realizează 

potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului 

nr.26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr.246/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi ale Legii nr.146/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

SE ELIMINĂ Se preia în alte articole 
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41.  Art.15. – (1) Fundațiile județene pentru tineret și a 

municipiului București sunt persoane juridice de drept 

privat și de utilitate publică, autonome, 

neguvernamentale, nepartizane și fără scop lucrativ, 

constituite în baza prevederilor Decretului-lege nr. 

150/1990 privind înființarea fundațiilor pentru tineret, 

unice la nivelul fiecărui județ și al municipiului 

București, ale căror adunări generale sunt constituite 

din reprezentanții organizațiilor neguvernamentale de 

tineret care își au sediul în unitatea administrativ-

teritorială respectivă și care își exprimă adeziunea la 

scopul acestora. 

(2) Modul de organizare și funcționare al fundațiilor 

județene pentru tineret și a municipiului București  se 

realizează în conformitate cu legislația în vigoare. 

(3) Fundația Națională pentru Tineret este persoană 

juridică de drept privat și de utilitate publică, 

autonomă, neguvernamentală, nepartizană și fără scop 

lucrativ, a cărei adunare generală este constituită din 

reprezentanții fundațiilor județene pentru tineret și a 

municipiului București care își exprimă adeziunea la 

scopul acesteia. 

(4) Modul de organizare și funcționare, precum și alte 

prevederi privind Fundația Națională pentru Tineret 

se realizează în conformitate cu legislația în vigoare. 

SE ELIMINĂ Se preia în alte articole 

42.  Art.16. – (1) La elaborarea politicilor proprii în 

domeniul tineretului, Guvernul, prin Ministerul 

Tineretului şi Sportului şi/sau autorităţile 

administraţiei publice locale la nivel judeţean, la nivel 

de municipiu reşedinţă de judeţ, municipiu şi oraş 

precum şi la nivelul municipiului Bucureşti şi 

sectoarelor municipiului Bucureşti, au obligaţia de a 

consulta consilii consultative pentru tineret, în 

conformitate cu prevederile prezentei legi. 

(2) La elaborarea politicilor proprii în domeniul 

tineretului, autoritățile administrației publice locale la 

nivel de comună, au obligația de a consulta forumuri 

de tineret, convocate public, în conformitate cu 

prevederile prezentei legi. 

 SE ELIMINĂ Dublă reglementare în cuprinsul legii. Dispozițiile se 

regăsesc în alte articole ale prezentului proiect de lege. 
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(3) În vederea îndeplinirii obligaţiei de consultare a 

consiliilor consultative pentru tineret sau a 

forumurilor de tineret vor fi aplicate principiile şi 

procedura reglementate de Legea nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată. 

43.  Art.17. – (1) Ministerul Tineretului şi Sportului, 

precum şi autorităţile administraţiei publice locale la 

nivelul judeţelor, municipiilor reşedinţă de judeţ, 

municipiilor, oraşelor, respectiv la nivelul 

municipiului Bucureşti şi sectoarelor municipiului 

Bucureşti, înfiinţează consilii consultative pentru 

tineret ca entităţi consultative fără personalitate 

juridică, prin ordin de ministru, respectiv hotărâri de 

consiliu. 

(2) Autorităţile administraţiei publice locale la nivelul 

comunelor înfiinţează forumuri de tineret ca entităţi 

consultative fără personalitate juridică, ca adunări ad-

hoc ale tinerilor din comună. 

(3) Autorităţile administraţiei publice au obligaţia de 

a convoca consiliile consultative, respectiv forumurile 

de tineret, după caz, pe care le-au constituit cel puţin 

trimestrial, pentru a le implica în procesul de 

elaborare, evaluare, monitorizare şi implementare a 

politicilor şi activităţilor de tineret, inclusiv a 

bugetelor dedicate acestora. 

(4) Regulamentul de organizare și funcționare a 

consiliilor consultative și forumurilor de tineret se 

aprobă prin ordin de ministru sau hotărâre a 

adunării deliberative, după caz.  

 SE ELIMINĂ Dublă reglementare în cuprinsul legii. Dispozițiile se 

regăsesc în alte articole ale prezentului proiect de lege. 

 

44.   Capitolul III 

Unități organizatorice de tineret 

 

45.   Secțiunea 1 

Centrele de tineret 

 

46.   
Art.24. – (1) Centrele de tineret sunt structuri cu sau 

fără personalitate juridică, de drept public sau de drept 

privat, înfiinţate în vederea organizării şi desfăşurării 

activităţilor de tineret şi furnizării de servicii pentru 

tineri, ca activitate principală şi neîntreruptă; 

Modificările au în vedere armonizarea de terminologie. 

Sub aspectul conținutului, adăugarea vizează lărgirea 

noțiunii structurilor de drept privat, fiind vizate și cele 

generatoare de profit (centrele de tineret articulare care 

vând servicii de tineret). 
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(2) Centrele de tineret oferă activități și servicii pentru 

tineri, grupuri informale de tineri și organizații 

neguvernamentale de și pentru tineret, precum şi 

resursele necesare pentru organizarea și furnizarea 

acestor servicii, altele decât serviciile sociale definite și 

organizate în temeiul Legii asistenței sociale 

nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

(3) Centrele de tineret pot fi înființate de: 

a) Autoritatea publică națională de tineret: 

i. La nivel național în condițiile legii, centre de tineret 

de interes național cu personalitate juridică, instituții 

publice care funcționează în subordinea sa; 

ii. La nivel județean, ca structuri cu personalitate 

juridică care funcționează în subordinea serviciilor 

publice de tineret județene și a municipiului București 

sau a caselor de cultură ale studenților și a Complexului 

Cultural Sportiv Studențesc Tei. 

b) Unitățile administrativ-teritoriale: centre de tineret 

cu sau fără personalitate juridică finanțate integral din 

bugetul local al consiliilor județene, consiliilor locale, 

Consiliul General al Municipiului București și 

consiliilor locale ale sectoarelor municipiului 

București, în funcție de nevoile tinerilor. 

c) Structurile de drept privat, cu excepția grupurilor 

informale și a organizațiilor partidelor politice, pot 

înființa centre de tineret cu sau fără personalitate 

juridică, în funcție de nevoile tinerilor. 

(4) Înființarea centrelor de tineret, cu excepția centrelor 

de tineret înființate de structurile de drept privat, se face 

cu respectarea statutului personalului de tineret din 

prezenta lege, a normativelor de personal și cu 

încadrarea în numărul maxim de posturi și în 

prevederile bugetare, aprobate în condițiile legii. 

(5) Centrele de tineret, cel puțin cele de interes național, 

dezvoltă alternativa lor virtuală, bazată pe realitate 

augmentată, astfel încât să faciliteze beneficiarilor care 

nu se pot deplasa la centru, experiențe similare cu 

vizitarea centrului și participarea nemijlocită la 

activități.  

Totodată, se identifică beneficiarii activităților și 

serviciilor din centrele de tineret. 

 

De asemenea, centrele naționale trebuie să 

îndeplinească standarde superioare celorlalte centre, 

mai ales în ceea ce privește digitalizarea și 

accesibilizarea facilităților lor inclusiv beneficiarilor 

care nu pot participa fizic la activități și nu pot vizita 

centrul. 

 

În România sunt 3.062 de UAT-uri cu o populație tânără 

de sub 5.000 persoane. Comunitățile rurale și urbane cu 

populație tânără foarte scăzută nu justifică, din punct de 

vedere economic, existența unui centru de tineret 

permanent (comunitatea neavând resurse suficiente 

pentru a susține un spațiu destinat tinerilor adecvat dotat 

și, în special, cu personal calificat). 

Bariera participării scăzute a tinerilor din mediul rural 

este ridicată de cele mai multe ori de obstacole 

geografice și financiare. 

46% din populația tânără a României locuiește în sate, 

unele dintre ele izolate și/sau fără transport public. 

Chiar dacă în zona extinsă geografic ar exista un centru 

pentru tineret, acesta nu ar fi accesibil din cauza 

distanțelor fizice sau a costurilor crescute de deplasare. 

Căminele culturale prezente în unele dintre sate au 

oferte limitate pentru tineri  – limitate de însăși 

misiunea acestor instituții, aceea de a promova cultura 

tradițională – sau contra-cost. 
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(6) Pentru desfășurarea diferitelor forme ale activității 

de tineret, în special a celor ce presupun deplasarea 

personalului de tineret, centrele de tineret pot dezvolta 

extensii sub forma centrelor mobile de tineret. 

47.   
Art.25. – (1) În fiecare municipiu reședință de județ, 

respectiv în municipiul București, se constituie un 

centru de tineret județean, respectiv al municipiului 

București. Înființarea acestuia se face de către 

autoritățile publice locală în parteneriat cu asociații 

neguvernamentale interesate. 

(2) În fiecare municipiu, respectiv în fiecare sector al 

municipiului București, se constituie un centru de 

tineret. Înființarea acestuia se face de către autoritățile 

publice locală în parteneriat cu asociații 

neguvernamentale interesate. 

Propunerea urmărește dezvoltarea centrelor de tineret 

în România astfel încât toți tinerii să aibă în 

proximitatea lor cel puțin un centru. 

48.   
Art.26. - Activitățile de tineret specifice unui centru de 

tineret, includ, fără însă a se limita la acestea, 

următoarele: 

a) facilitarea învățării nonformale pentru dezvoltarea de 

competențe personale și profesionale, în funcție de 

nevoile tinerilor; 

b) servicii de informare, consiliere și orientare pentru 

tineri, inclusiv consiliere în domeniul carierei și 

antreprenoriatului; 

c) servicii de asistență pentru prevenirea și reducerea 

efectelor comportamentelor cu risc; 

d) promovarea activităților de voluntariat și participare 

activă a tinerilor la viața comunității; 

e) facilități pentru petrecerea timpului liber (recreative 

și de agrement), activități sportive şi culturale; 

f) servicii de consultanță pentru grupurile informale de 

tineret și organizații neguvernamentale de și pentru 

tineret. 

g) facilitarea vieții active a tinerilor în societate prin 

promovarea dialogului structurat, comunicării 
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constructive și a participării tinerilor în procesul 

decizional. 

49.   
Art.27. – (1) Centrele de tineret funcționează în baza 

standardelor de calitate pentru activitatea centrelor de 

tineret care se aprobă prin ordin/ decizie a 

coordonatorului autorității publice naționale de tineret 

și vizează condițiile minime de funcționare în ceea ce 

privește spațiul și dotarea centrelor, precum și tipurile 

de activități și servicii desfășurate în cadrul acestora. 

(2) Acreditarea centrelor de tineret pe baza standardelor 

de calitate prevăzute la alin.(1) se realizează de către: 

a) Autoritatea publică națională de tineret: 

i. centrele de tineret de interes național cu personalitate 

juridică înființate de autoritatea publică națională de 

tineret. În comisia de acreditare face parte cel puțin un 

expert internațional invitat din partea unei entități 

internaționale recunoscută în domeniul tineretului; 

ii. centrele de tineret înființate în fiecare județ, ca 

structuri cu sau fără personalitate juridică care 

funcționează în subordinea serviciilor publice de tineret 

județene și  a Municipiului București; 

iii. centrele de tineret înființate de către casele de 

cultură ale studenților și a Complexului Cultural 

Sportiv Studențesc „Tei”. 

b) Serviciile publice de tineret județene și a 

municipiului București: 

i. centrele de tineret înființate de consiliile județene/ 

consiliul Municipiului București; 

ii. centrele de tineret înființate de consiliile locale/ 

consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, 

din raza lor teritorială; 

iii. centrele de tineret înființate de organizațiile 

neguvernamentale de și pentru tineret din raza lor 

teritorială. 

(3) Sunt asimilate centrelor de tineret de interes național 

acele centre de tineret care sunt certificate internațional 

În afara modificărilor cu scopul armonizării 

terminologiei, propunerea introduce prezența experților 

internaționali în comisiile de acreditare a centrelor de 

tineret de interes național. În România nu există prea 

mulți experți cu vechime în gestionarea sau dezvoltarea 

unui centru de tineret care îndeplinește standarde de 

calitate de calibrul celor necesare pentru acreditarea 

unui centru de interes național, drept urmare este 

necesar importul de expertiză (inclusiv pentru schimbul 

de bune practici, promovarea centrelor din România și 

încurajarea de parteneriate internaționale viitoare). 
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în urma unui proces de evaluare de către o entitate 

internațională recunoscută în domeniul tineretului și își 

mențin acreditarea națională pe durata valabilității 

certificării internaționale. 

(4) Centrele de tineret înfiinţate de autoritatea publică 

națională de tineret şi centrele de tineret acreditate în 

conformitate cu standardele de calitate prevăzute la 

alin.(1), cu excepţia centrelor înfiinţate de către 

consiliile judeţene şi consiliile locale conform prezentei 

legi, pot fi finanţate de la bugetul de stat în cadrul unor 

programe de finanţare, în limita prevederilor bugetare 

aprobate cu această destinaţie. 

50.   
Art.28. - (1) Centrele de tineret pot fi autorizate de 

Autoritatea Națională de Calificări ca centre de 

evaluare și certificare a competențelor profesionale 

dobândite pe alte căi decât cele formale, cu respectarea 

legislației în vigoare. 

Având în vedere că centrele de tineret trebuie să ofere 

un ansamblu de servicii tinerilor, precum și faptul că 

acestea urmărim a fi răspândite cât mai în proximitatea 

tinerilor și, nu în ultimul rând, că vor avea acces la 

registrele electronice care vizează profilul 

competențelor tinerilor, este util să fie autorizate să 

evalueze și să certifice competențele profesionale 

dobândite de tineri, crescând șansele de angajabilitate 

ale tinerilor. 

51.   
Art.29. – (1) Centrele de tineret acreditate în 

conformitate cu standardele de calitate, pot fi finanțate, 

în limita prevederilor bugetare aprobate cu această 

destinație: 

a) de la bugetul de stat, în cadrul unor programe de 

finanțare, cu excepția centrelor înființate de către 

consiliile județene și consiliile locale conform prezentei 

legi; 

b) de la bugetul local, în cadrul unor programe de 

finanțare. 

(2) Centrele de tineret de interes național sunt finanțate 

anual de la bugetul de stat în cadrul unor programe de 

finanțare, în limita prevederilor bugetare aprobate cu 

această destinație. 

Propunerea vizează bugetarea din fonduri publice doar 

a centrelor acreditate, asigurarea finanțării centrelor de 

interes național, precum și posibilitatea susținerii 

centrelor de la nivel local.  

52.   Secțiunea 2 

Centrele de agrement de tineret 
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53.   
Art.30. - Centrele de agrement de tineret reprezintă 

structuri cu sau fără personalitate juridică, aflate în 

administrarea sau în proprietatea autorităților 

administrației publice sau a persoanelor juridice de 

drept privat, care oferă servicii de cazare, masă şi 

agrement pentru organizarea de tabere şi activități de 

tineret și pentru copii. 

Propunerea vizează extinderea definiției și asupra 

operatorilor privați-profit de centre de agrement, în 

sensul supunerii lor normelor legale. Astfel, 

standardele de calitate trebuie îndeplinite și de către 

aceștia. Anual, MTS externalizează servicii în vederea 

organizării de tabere. Prin această prevedere, se 

stabilește un cadru general și pe termen lung cu privire 

la centrele de agrement.  

54.   
Art.31. – (1) Centrele de agrement de tineret sunt 

conduse de un director de centru de agrement de tineret, 

iar personalul de specialitate este format din animatori 

socio-educativi de tineret și animatori centre de 

agrement de tineret, în sensul prezentei legi. 

(2) În cazul centrelor de agrement de tineret aflate în 

administrarea sau în proprietatea autorităților 

administrației publice, funcțiile de tineret și auxiliare de 

tineret se ocupă prin concurs. Postul de director se 

ocupă  prin concurs, în baza unui plan de management 

de dezvoltare și funcționare a centrului de agrement de 

tineret potrivit destinației sale, în beneficiul tinerilor și 

copiilor și cu scopul autosusținerii financiare. 

Propunerea vizează dezvoltarea centrelor de agrement 

de tineret potrivit destinației și cu scopul sporirii 

finanțării din venituri proprii. 

De asemenea, personalul de tinere va asigura calitatea 

programelor desfășurate – ceea ce diferențiază de spații 

obișnuite de vacanță. 

55.   
Art.32. - Centrele de agrement de tineret funcționează 

în baza certificatului de clasificare a structurilor de 

primire turistice, eliberat de Ministerul Economiei, 

Antreprenoriatului și Turismului, pentru o perioadă de 

3 ani, pe baza standardelor dezvoltate de Ministerul 

Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în 

colaborare cu autoritatea publică națională de tineret. 

Centrele de agrement trebuie să îndeplinească 

standarde de calitate și să primească o clasificare. 

56.   
Art.33. - Centrele de agrement de tineret trebuie să facă 

dovada capacității asigurării serviciilor de tineret pe 

toată durata deținerii certificatului de clasificare, 

precum și a îndeplinirii condițiilor de cazare și 

alimentație adecvate tinerilor. 

Indiferent de operator, centrele de agrement de tineret 

trebuie să asigure similare pentru beneficiari. 

57.   Capitolul V 

Participarea tinerilor în procesul decizional 

Participarea tinerilor trebuie vizată în mod deosebit și 

susținută prin mecanisme concrete. Totodată, trebuie 
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asigurat cadrul de implicare a tuturor tinerilor și a 

formelor lor asociative 

58.   Secțiunea 1 

Structuri de consultare ale autorităților 

publice 

 

59.   
Art.34 – (1) Autorităţile administraţiei publice asigură 

cadrul instituţional şi condiţiile necesare pentru 

participarea tinerilor la luarea deciziilor din domeniul 

tineretului. 

(2) Autoritatea publică națională de tineret, 

coordonează Consiliul Consultativ de Tineret ca 

entitate consultativă fără personalitate juridică, care 

funcționează potrivit legii. 

(3) Autoritățile administrației publice locale la nivelul 

județelor, municipiilor reședință de județ, municipiilor, 

orașelor, respectiv la nivelul municipiului București și 

sectoarelor municipiului București, înființează consilii 

consultative de tineret ca entități consultative fără 

personalitate juridică, prin hotărâri de consiliu. 

(3) Autoritățile administrației publice au obligația de a 

convoca consiliile consultative, respectiv forumurile de 

tineret, după caz, pe care le-au constituit cel puțin 

trimestrial, pentru a le implica în procesul de elaborare, 

evaluare, monitorizare și implementare a politicilor și 

activităților de tineret, inclusiv a bugetelor dedicate 

acestora. Convocarea poate fi făcută și de cel puțin o 

treime din membrii consiliilor consultative și ai 

forumurilor de tineret. 

(4) Consiliile consultative, respectiv forumurile de 

tineret, sunt convocate de autoritățile administrației 

publice locale cu cel puțin o lună înaintea întocmirii 

bugetului local. 

(5) Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a 

consiliilor consultative și forumurilor de tineret se 

aprobă prin hotărâri ale adunărilor deliberative. 

 

60.   Secțiunea 2 

Forme de participare în procesul decizional 
 

61.   
Art.35. – (1) La elaborarea politicilor proprii în 

domeniul tineretului, Guvernul și/ sau autoritățile 
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administrației publice locale la nivel județean, la nivel 

de municipiu reședință de județ, municipiu și oraș 

precum și la nivelul municipiului București și 

sectoarelor municipiului București, au obligația de a 

consulta consiliile consultative de tineret, în 

conformitate cu prevederile prezentei legi precum și 

toate organizațiile de și pentru tineret care acționează 

pe raza administrativă și sunt interesate. 

(2) Autorităţile administraţiei publice locale la nivelul 

comunelor înfiinţează forumuri de tineret ca entităţi 

consultative fără personalitate juridică, ca adunări ad-

hoc ale tinerilor din comună. 

(3) Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a 

consiliilor consultative și forumurilor de tineret se 

aprobă prin ordin/ decizie sau hotărâre a adunării 

deliberative, după caz. 

(4) La elaborarea politicilor proprii în domeniul 

tineretului, autoritățile administrației publice locale la 

nivel de comună, au obligația de a consulta forumuri de 

tineret, convocate public, în conformitate cu 

prevederile prezentei legi precum și toate organizațiile 

de și pentru tineret care acționează pe raza 

administrativă și sunt interesate. 

(5) În vederea îndeplinirii obligației de consultare a 

consiliilor consultative de tineret, forumurilor de tineret 

și a organizațiilor de și pentru tineret vor fi aplicate 

principiile și procedura reglementate de Legea 

nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată. 

(6) În dezbaterea tuturor problemelor care vizează 

politicile de tineret, autorităţile administraţiei publice 

locale au obligaţia de a invita la şedinţă membri ai 

consiliului consultativ de tineret sau membri ai 

forumului de tineret, după caz, care funcţionează pe 

lângă autoritatea administraţiei publice locale 

respective. 

(7) În limita atribuţiilor lor, consiliile judeţene, 

Consiliul General al municipiului Bucureşti şi consiliile 

locale adoptă, în termen de maximum 6 luni de la data 

adoptării prezentei legi, strategii locale în domeniul 
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tineretului şi un plan de măsuri pentru perioada 

mandatului lor. Strategia locală în domeniul tineretului 

şi planul de măsuri trebuie să fie corelate cu politicile 

de tineret la nivel naţional, după consultare publică. 

(8) Pentru implementarea strategiei locale de tineret şi 

a planului de măsuri aferent, consiliile judeţene, 

consiliile locale şi Consiliul General al municipiului 

Bucureşti se consultă trimestrial cu serviciile și 

instituțiile publice cu competență materială în domeniul 

tineretului, de pe raza lor teritorială şi cu consiliile 

consultative de tineret ce funcţionează pe lângă 

autorităţile respective. 

62.   Secțiunea 3 

Programul național de participare a tinerilor 

 

63.   Art.36. – (1) Autoritatea publică națională de tineret 

înființează prin ordin/ decizie a coordonatorului său, în 

termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei 

legi, Programul Național de Participare a Tinerilor 

care vizează facilitarea vieții active a tinerilor în 

societate prin promovarea dialogului structurat, a 

comunicării constructive și a participării tinerilor în 

procesul decizional. 

(2) Programul național de participare a tinerilor este 

finanțat anual de la bugetul de stat în limita prevederilor 

bugetare aprobate cu această destinație. 

(3) Implementarea programului național de participare 

a tinerilor se realizează de către autoritatea publică 

națională de tineret în sistem de co-management cu 

Grupul Național de Lucru privind dialogul structurat. 

(4) Programul Național de Participare a Tinerilor 

poate fi sprijinit de stat, de structuri ale administrației 

centrale, de organizații neguvernamentale și de 

structuri ale administrației locale, în vederea creșterii 

participării tinerilor în procesele decizionale în special 

în procesul electoral. 

(5) Pentru susținerea Programului Național de 

Participare a Tinerilor, Biroul Electoral Central poate 

aloca fonduri pentru desfășurarea de activități în 

parteneriat cu autoritatea publică națională de tineret. 
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La nivel județean, birourile electorale județene pot 

aloca fonduri pentru desfășurarea de campanii de 

informarea tinerilor în parteneriat cu organizații 

neguvernamentale de și pentru tineret. 

(6)  Modul de organizare și funcționare, precum și alte 

prevederi care vizează Grupul Național de Lucru 

privind dialogul structurat se stabilesc prin ordin/ 

decizie a coordonatorului autorității publice naționale 

de tineret, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a 

prezentei legi. 

64.   Secțiunea 4 

Programul național de tabere 

 

65.   Art.37. - Anual, se alocă de la bugetul de stat fonduri 

pentru programul național de tabere, care reprezintă 

programe socio-educativ și de divertisment pentru 

preșcolari, elevi, studenți și tineri și care este coordonat 

de autoritatea publică națională de tineret. 

În prezent se alocă anual fonduri, dar nu există o 

predictibilitate a acestui program nici ca durată pe 

termen mediu, nici ca beneficiari. 

66.   Art. 38. – (1) Obiectivele programului național de 

tabere se stabilesc anual, prin ordin/ decizie a 

coordonatorului autorității publice naționale de tineret, 

pe baza strategiei naționale de tineret. 

(2) Normele de control și supraveghere ale 

organizațiilor neguvernamentale și persoanelor juridice 

publice și private care organizează tabere se stabilesc 

prin ordin/ decizie a coordonatorului autorității publice 

naționale de tineret, în termen de 3 luni de la intrarea în 

vigoare a prezentei legi. 

Este necesar ca programul să aibă obiective actuale și 

să contribuie la implementarea strategiei. De asemenea, 

inclusiv activitățile pentru cei care încă nu sunt tineri 

pot viza acomodarea acestora cu activitățile de tineret. 

 

Programul este unul amplu și necesită mecanisme clare 

de raportare, control și supraveghere. 

67.   

Capitolul VI 

Personalul de tineret 

Comisia a definit parțial unele ocupații. Propunerea 

vizează completarea cu celelalte ocupații existente 

cutumiar în activitățile de tineret, dar care încă nu sunt 

clasificate ca atare 

68.   
Art.39. - Statul reglementează: 

a) funcțiile, competențele, responsabilitățile, drepturile 

și obligațiile specifice personalului de tineret auxiliar, 

precum și ale celui de conducere, de îndrumare și de 

control; 

Statutul este inspirat din Legea Educației Naționale 
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b) formarea inițială și continuă a personalului de tineret 

și a personalului de conducere, de supraveghere și de 

control; 

c) condițiile și modalitățile de ocupare a posturilor și a 

funcțiilor de tineret, de tineret auxiliare, a funcțiilor de 

conducere, de supraveghere și de control, precum și 

condițiile și modalitățile de eliberare din aceste posturi 

și funcții, de încetare a activității și de pensionare a 

personalului de tineret și de tineret auxiliar; 

d) criteriile de normare, de acordare a distincțiilor și de 

aplicare a sancțiunilor. 

69.   Art. 40. - (1) Personalul de tineret cuprinde persoanele 

din sistemul de tineret responsabile de lucru cu tinerii. 

(2) Din categoria personalului de tineret pot face parte 

persoanele care îndeplinesc condițiile de studii 

prevăzute de lege, care au capacitatea de exercitare 

deplină a drepturilor, o conduită morală conformă 

deontologiei profesionale și sunt apte din punct de 

vedere medical și psihologic pentru îndeplinirea 

funcției. 

 

70.   Art.41. - (1) Încadrarea și menținerea într-o funcție de 

tineret sau de tineret auxiliară, precum și într-o funcție 

de conducere, de îndrumare și de control sunt 

condiționate de prezentarea unui certificat medical, 

eliberat pe un formular specific elaborat de autoritatea 

publică națională de tineret, împreună cu Ministerul 

Sănătății. Incompatibilitățile de ordin medical cu 

funcția de tineret sunt stabilite prin protocol încheiat 

între autoritatea publică națională de tineret și 

Ministerul Sănătății. 

(2) Personalul de tineret, de tineret auxiliar, de 

conducere, de îndrumare și de control care se consideră 

nedreptățit poate solicita o expertiză a capacității de 

muncă. 

(3) Nu pot ocupa funcțiile prevăzute la alin. (1) 

persoanele condamnate penal definitiv pentru 

infracțiuni contra persoanei săvârșite cu intenție în 

împrejurări legate de exercitarea profesiei, până la 

intervenirea unei situații care înlătură consecințele 

condamnării. 
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(4) Nu pot ocupa posturile de tineret, de conducere sau 

de îndrumare și de control în sistemul de tineret 

persoanele care desfășoară activități incompatibile cu 

demnitatea funcției de tineret, cum sunt: 

a) prestarea oricărei activități comerciale în incinta 

unității de tineret sau în zona limitrofă; 

b) comerțul cu materiale obscene sau pornografice 

scrise, audio ori vizuale; 

c) practicarea, în public, a unor activități cu 

componență lubrică sau altele care implică exhibarea, 

în manieră obscenă, a corpului. 

71.   
Art.42. - Portofoliul de competențe necesare 

personalului de tineret se stabilesc prin ordin/ decizie a 

coordonatorului autorității publice naționale de tineret, 

în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei 

legi. 

 

Portofoliul de competențe necesare, însușit din cel 

dezvoltat de Consiliul Europei, presupune că personalul 

de tineret: 

a) Abordează nevoile și aspirațiile tinerilor: 

i. construiește relații pozitive, fără critici, cu tinerii; 

ii. înțelege contextul social al vieții tinerilor; 

iii. implică tinerii în planificarea, livrarea și evaluarea 

activității de lucru cu tinerii folosind metode 

participative; 

iv. relaționează cu tinerii de la egal la egal; 

v. dă dovadă de deschidere în discutarea problemelor 

personale și emoționale ale tinerilor atunci când sunt 

ridicate în contextul lucrului cu tineri; 

vi. demonstrează că lucrul cu tinerii reflectă nevoile și 

aspirațiile tinerilor. 

b) Oferă oportunități de învățare pentru tineri: 

i. sprijină tinerii în identificarea nevoilor, dorințelor și 

stilurilor lor de învățare, luând în considerare orice 

nevoi speciale; 

ii. creează medii de învățare sigure, motivante și 

incluzive pentru fiecare tânăr și pentru grupuri; 

iii. folosește o serie de metode de învățare, inclusiv pe 

cele care dezvoltă creativitatea și stimulează motivația 

pentru învățare; 

iv. oferă tinerilor îndrumări și feedback adecvat; 
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v. informează tinerii despre oportunitățile de învățare și 

îi susține să le folosească în mod eficient. 

c) Sprijină și împuternicește tinerii pentru a da sens 

societății în care trăiesc și pentru a se implica în aceasta: 

i. asistă tinerii să identifice și să își asume 

responsabilitatea pentru rolul pe care doresc să îl aibă 

în comunitatea și societatea lor; 

ii. sprijină tinerii să identifice obiective, să dezvolte 

strategii și să organizeze acțiuni individuale și colective 

pentru schimbarea socială; 

iii. sprijină tinerii să-și dezvolte gândirea critică și 

înțelegerea despre societate și putere, modul în care 

funcționează sistemele sociale și politice și modul în 

care pot avea o influență asupra lor; 

iv. sprijină dezvoltarea competențelor și încrederii 

tinerilor. 

d) Sprijină tinerii în abordarea activă și constructivă a 

relațiilor interculturale: 

i. sprijină tinerii în dobândirea competențelor 

interculturale; 

ii. promovează interacțiunea dintre tinerii care provin 

din medii diverse, în țară și în străinătate, astfel încât să 

poată afla despre alte țări, contexte culturale, credințe 

politice, religii; 

iii. lucrează în mod creativ la și cu conflicte, în vederea 

transformării lor constructive; 

iv. include activ tineri dintr-o gamă diversă de medii de 

proveniență și identificări, în activitățile de lucru cu 

tinerii; 

e) Practică activ evaluarea pentru a îmbunătăți calitatea 

lucrului cu tinerii desfășurat: 

i. Implică tinerii în planificarea și organizarea evaluării; 

ii. Planifică și aplică o serie de metode participative de 

evaluare; 
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iii. Folosește rezultatele evaluării pentru îmbunătățirea 

practicii lucrului cu tinerii; 

iv. Rămâne la curent cu cele mai recente cercetări de 

tineret cu privire la situația și nevoile tinerilor. 

f) Susține învățarea colectivă în echipa personalului de 

tineret: 

i. Evaluează activ munca în echipă cu colegii și 

folosește rezultatele pentru a îmbunătăți eficacitatea; 

ii. Solicită și oferă păreri despre munca în echipă; 

iii. Împărtășește colegilor informații și practici 

relevante în lucrul cu tinerii. 

g) Contribuie la dezvoltarea asociativității tinerilor și a 

organizațiilor de tineret, precum și la eficientizarea 

politicilor/ programelor de tineret: 

i. Implică activ tinerii în elaborarea politicilor și 

programelor organizației; 

ii. Cooperează cu alții pentru a dezvolta politicile de 

tineret. 

h) Dezvoltă, implementează și evaluează proiecte: 

i. Aplică abordări de management de proiect; 

ii. Accesează și gestionează resurse; 

iii. Oferă vizibilitate proiectelor, scrie rapoarte și face 

prezentări, pentru o un public variat; 

iv. Utilizează instrumentele tehnologiei informației și 

comunicațiilor atunci când este necesar. 

72.   Art.43. - (1) Funcțiile de tineret sunt: consilier de 

tineret, lucrător de tineret, formator de tineret, cercetător 

în domeniul politicilor de tineret, asistent cercetător în 

domeniul politicilor de tineret, manager de proiect de 

tineret, facilitator de dezvoltare comunitară de tineret, 

agent de informare de tineret, animator socio-educativ 

de tineret. 

(2) Funcțiile de tineret auxiliare sunt: conducător 

organizație de/ pentru tineret, director de centru de 

tineret, director de hotel/ hostel de tineret, director de 

centru de agrement de tineret. 

 

Funcțiile sunt dezvoltate cu scopul susținerii 

profesionalizării lucrului cu tinerii și a creșterii 

atractivității dezvoltării unei cariere în acest domeniu. 

Abordarea cu profesionalism a pregătirii personalului 

de specialitate crește încrederea în activitățile de 

tineret, dezvoltarea corpului profesioniștilor, precum și 

a recunoașterii sociale a celor care lucrează cu tinerii. 

Astfel, contribuim la dezvoltarea a cât mai multor 

competențe în rândul tinerilor și, implicit, a dezvoltării 

societății în ansamblul său. 

 

Avem în vedere: 
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Funcțiile de tineret: 

a) consilier de tineret - ocupația face parte din grupa 

majoră 2 din COR – grupa de bază 2635 „specialist în 

asistență socială și consiliere”; 

b) lucrător de tineret - ocupația face parte din grupa 

majoră 2 din COR – grupa de bază 2635 „specialist în 

asistență socială și consiliere” echivalentă cu grupa de 

bază 2635 „social work” din clasificarea internațională 

a ocupațiilor ISCO-08 (asimilarea formatorilor și a altor 

profesii); 

c) formator de tineret - ocupația face parte din grupa 

majoră 2 din COR – grupa de bază 2424 „specialiști în 

formarea și dezvoltarea personalului”; 

d) cercetător în domeniul politicilor de tineret - ocupația 

face parte din grupa majoră 2 din COR – grupa de bază 

2635 „specialist în asistență socială și consiliere”; 

e) asistent de cercetare în domeniul politicilor de tineret 

- ocupația face parte din grupa majoră 2 din COR – 

grupa de bază 2635 „specialist în asistență socială și 

consiliere”; 

f) manager de proiect de tineret - ocupația face parte din 

grupa majoră 2 din COR – grupa de bază 2421 „analiști 

de management și organizare”; 

g) facilitator de dezvoltară comunitară de tineret - 

ocupația face parte din grupa majoră 3 din COR - grupa 

de bază 3412 „specialiști în asistență socială și 

asimilați”; 

h) agent de informare de tineret - ocupația face parte din 

grupa majoră 3 din COR – grupa de bază 3412 

„specialiști în asistență socială și asimilați”; 

i) animator socio-educativ de tineret - ocupația face 

parte din grupa majoră 5 din COR - grupa de bază 

„lucrător în domeniul serviciilor personale”; 

j) animator centre de agrement de tineret - ocupația face 

parte din grupa majoră 5 din COR - grupa de bază 

„lucrător în domeniul serviciilor personale”. 

 

- Funcțiile de tineret auxiliare: 
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a) conducător organizație de/ pentru tineret - ocupația 

face parte din grupa majoră 1 din COR – grupa de bază 

1114 „conducători și alți funcționari superiori din 

organizații specializate”; 

b) director de centru de tineret - ocupația face parte din 

grupa majoră 1 din COR – grupa de bază 1344 

„conducători de unități din domeniul asistenței 

sociale”; 

c) director de hotel/ hostel de tineret - ocupația face 

parte din grupa majoră 1 din COR – grupa de bază 1411 

„conducători de unități hoteliere”; 

d) director de centru de agrement de tineret - ocupația 

face parte din grupa majoră 1 din COR – grupa de bază 

1411 „conducători de unități hoteliere”. 

 

Pentru ocuparea funcțiilor de mai sus ar trebui 

îndeplinite următoarele condiții minime de studii: 

a) pentru ocuparea funcției de tineret de consilier de 

tineret - program de studii universitare în profilul 

postului; 

b) pentru ocuparea funcției de tineret de lucrător de 

tineret - program de studii universitare în profilul 

postului; 

c) pentru ocuparea funcției de tineret de formator de 

tineret - program de studii universitare în profilul 

postului; 

d) pentru ocuparea funcției de tineret de cercetător în 

domeniul politicilor de tineret - program de studii 

doctorale  în profilul postului; 

e) pentru ocuparea funcției de tineret de asistent de 

cercetare în domeniul politicilor de tineret - program de 

studii universitare de masterat în profilul postului; 

f) pentru ocuparea funcției de tineret de manager de 

proiect de tineret - program de formare profesională a 

adulților în profilul postului; 

g) pentru ocuparea funcției de tineret de facilitator de 

dezvoltare comunitară de tineret - program de formare 

profesională a adulților în profilul postului; 
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h) pentru ocuparea funcției de tineret de agent de 

informare de tineret - program de formare profesională 

a adulților în profilul postului; 

i) pentru ocuparea funcției de tineret de animator socio-

educativ de tineret - program de studii postliceale în 

profilul postului; 

j) pentru ocuparea funcției de tineret de animator centre 

de agrement de tineret - program de studii postliceale în 

profilul postului; 

k) pentru ocuparea funcției de tineret de conducător 

organizație de/ pentru tineret - program de formare 

profesionala a adulților în profilul postului; 

l) pentru ocuparea funcției de tineret de director de 

centru de tineret - program de studii postuniversitare în 

profilul postului; 

m) pentru ocuparea funcției de tineret de director de 

hotel/ hostel de tineret - program de studii 

postuniversitare în profilul postului; 

n) pentru ocuparea funcției de tineret de director de 

centru de agrement de tineret - program de studii 

postuniversitare în profilul postului. 

73.   
Art.44. - (1) În termen de 18 luni de la intrarea în 

vigoare a prezentei legi, autoritatea publică națională de 

tineret va constitui Registrul personalului de tineret, 

care este un sistem informațional național ce asigură 

gestiunea integrată a datelor privind înregistrarea și 

prezentarea personalul de tineret, cu următoarele 

mențiuni: forma de exercitare a profesiei, instituția în 

care este încadrat, parcurs profesional relevant, cu 

referire, dar fără a se limita la diplome, certificate, 

experiență profesională relevantă, participarea la 

evenimente specifice, contribuții la lucrări de 

specialitate. 

(2) Metodologia de înscriere în Registrul personalului 

de tineret va fi elaborată de autoritatea publică națională 

de tineret în 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei 

legi și va fi adoptată prin ordin/ decizie a 

coordonatorului autorității publice naționale de tineret. 
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74.   
Art.45. - Titularul documentului de absolvire/ 

certificatului de competențe are obligația ca, în termen 

de 3 luni de la eliberarea documentului/ certificatului, 

să transmită autorității publice naționale de tineret 

solicitarea de înregistrare în Registrul personalului de 

tineret și lista mențiunilor obligatorii din Registru. 

 

75.  Capitolul IV 

Facilităţi acordate tinerilor 

Capitolul VII 

NEMODIFICAT 

 

76.  Art.18. – (1) Statul, prin autorităţile administraţiei 

publice centrale cu atribuţii în domeniul 

antreprenoriatului, susţine dezvoltarea de programe 

de stimulare antreprenorială accesibile tuturor 

tinerilor care doresc să înfiinţeze o afacere. 

(2) În vederea cunoaşterii drepturilor, libertăţilor şi 

obligaţiilor pe care tinerii le au în societate, 

autorităţile administraţiei publice centrale şi locale 

susţin accesul gratuit al acestora la programe de 

educaţie civică şi juridică. 

(3) Autorităţile administraţiei publice centrale şi 

locale vor informa tinerii cu privire la principalele 

modificări referitoare la drepturile şi obligaţiile pe 

care le au, la obţinerea capacităţii restrânse de 

exerciţiu, respectiv la obţinerea capacităţii depline de 

exerciţiu. 

(4) Statul, în vederea unei mai facile integrări a 

tinerilor în societate în general şi pe piaţa muncii în 

special, asigură accesul gratuit al acestora la proiecte 

şi programe care au drept scop formarea unor abilităţi 

practice de viaţă. 

(5) Autorităţile administraţiei publice centrale şi 

locale cu atribuţii în domeniul culturii asigură tinerilor 

accesul gratuit la fondul de carte şi la sursele de 

informare existente pentru încurajarea accesului la 

cultură al tinerilor, precum şi crearea unor spaţii de 

dialog cultural pentru tineri la nivelul comunităţii, 

inclusiv prin activităţi de promovare a 

multiculturalităţii reprezentate de tinerii dintr-o 

comunitate. 

(6) Autoritățile administrației publice centrale și 

locale cu atribuții în domeniul educației și formării 

Art.46. – (1) Statul, prin autorităţile administraţiei 

publice centrale cu atribuţii în domeniul 

antreprenoriatului, susţine dezvoltarea de programe de 

stimulare antreprenorială accesibile tuturor tinerilor 

care doresc să înfiinţeze o afacere. 

(2) În vederea cunoaşterii drepturilor, libertăţilor şi 

obligaţiilor pe care tinerii le au în societate, autorităţile 

administraţiei publice centrale şi locale susţin accesul 

gratuit al acestora la programe de educaţie civică şi 

juridică. 

(3) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale 

informează tinerii cu privire la principalele modificări 

referitoare la drepturile şi obligaţiile pe care le au, la 

obţinerea capacităţii restrânse de exerciţiu, respectiv la 

obţinerea capacităţii depline de exerciţiu. 

(4) Statul, în vederea unei mai facile integrări a tinerilor 

în societate în general şi pe piaţa muncii în special, 

asigură accesul gratuit al acestora la proiecte şi 

programe care au drept scop formarea unor abilităţi 

practice de viaţă. 

(5) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale 

cu atribuţii în domeniul culturii asigură tinerilor accesul 

gratuit la fondul de carte şi la sursele de informare 

existente pentru încurajarea accesului la cultură al 

tinerilor, precum şi pentru crearea unor spaţii de dialog 

cultural pentru tineri la nivelul comunităţii, inclusiv 

prin activităţi de promovare a multiculturalităţii 

reprezentate de tinerii dintr-o comunitate. 

(6) Autoritățile administrației publice centrale și locale 

cu atribuții în domeniul educației și formării facilitează 

tinerilor accesul la stagiile de practică și de internship 

 



 

51 

 

facilitează tinerilor accesul la stagiile de practică și de 

internship în cadrul administrației publice centrale și 

locale, în condițiile legii. 

(7) Autorităţile administraţiei publice centrale şi 

locale asigură promovarea şi practicarea educaţiei 

fizice şi a sportului de masă în rândul tinerilor prin 

mijloace specifice, în condiţiile legii. 

(8) Autorităţile administraţiei publice locale, prin 

hotărârile organelor sale deliberative, pot acorda 

facilităţi, inclusiv financiare, tinerilor, în vederea 

utilizării sistemelor de mijloace de transport local. 

în cadrul administrației publice centrale și locale, în 

condițiile legii. 

(7) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale 

asigură promovarea şi practicarea educaţiei fizice şi a 

sportului de masă în rândul tinerilor prin mijloace 

specifice, în condiţiile legii. 

(8) Autorităţile administraţiei publice locale, prin 

hotărârile organelor sale deliberative, pot acorda 

facilităţi, inclusiv financiare, tinerilor, în vederea 

utilizării sistemelor de mijloace de transport local. 

77.  Art.19. - Statul dezvoltă şi implementează programe 

naţionale şi sectoriale pentru acordarea de facilităţi 

fiscale tinerilor. 

NEMODIFICAT 

Renumerotare – Art.47 

 

78.  Art.20. – (1) Statul facilitează, prin programe 

specifice implementate de către administraţia publică, 

accesul tinerilor la activităţi de învăţare în contexte 

non-formale şi informale, în vederea încurajării 

învăţării în afara sistemului formal de educaţie. 

(2) Statul stimulează atragerea în activitatea de 

cercetare ştiinţifică a absolvenţilor cu potenţial 

deosebit pentru domeniul în care îşi desfăşoară 

activitatea şi readucerea în ţară a specialiştilor tineri 

care studiază sau au absolvit studii universitare în 

străinătate. 

(3) Statul va susţine şi stimula iniţiativele tinerilor în 

domeniul cercetării ştiinţifice, indiferent de domeniul 

de cercetare. 

Art. 48. - (1) Statul facilitează, prin programe specifice 

implementate de către administraţia publică, accesul 

tinerilor la activităţi de învăţare în contexte nonformale 

şi informale, în vederea încurajării învăţării în afara 

sistemului formal de educaţie. 

(2) Statul stimulează atragerea în activitatea de 

cercetare ştiinţifică a absolvenţilor cu potenţial deosebit 

pentru domeniul în care îşi desfăşoară activitatea şi 

readucerea în ţară a specialiştilor tineri care studiază 

sau au absolvit studii universitare în străinătate. 

(3) Statul susţine şi stimulează iniţiativele tinerilor în 

domeniul cercetării ştiinţifice, indiferent de domeniul 

de cercetare. 

 

79.  Art.21. - Statul, prin instituţiile sale cu 

responsabilităţi în domeniul tineretului, încurajează 

activitatea de voluntariat în rândul tinerilor prin: 

a) sprijinirea structurilor neguvernamentale de şi 

pentru tineret, care asigură condiţii pentru participarea 

tinerilor la acţiuni de voluntariat în domenii de interes 

public, desfăşurate în folosul altor persoane sau al 

societăţii, organizate de către persoane juridice de 

drept public sau de drept privat fără scop lucrativ, fără 

remuneraţie, individual sau în grup, potrivit 

prevederilor Legii nr.78/2014 privind reglementarea 

Art.49. - Statul, prin instituţiile sale cu responsabilităţi 

în domeniul tineretului, încurajează activitatea de 

voluntariat în rândul tinerilor prin: 

a) sprijinirea organizațiilor neguvernamentale de şi 

pentru tineret, care asigură condiţii pentru participarea 

tinerilor la acţiuni de voluntariat în domenii de interes 

public, desfăşurate în folosul altor persoane sau al 

societăţii, organizate de către persoane juridice de drept 

public sau de drept privat fără scop lucrativ, fără 

remuneraţie, individual sau în grup, potrivit 

prevederilor Legii nr.78/2014 privind reglementarea 
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activităţii de voluntariat în România, cu modificările 

ulterioare; 

b) recunoaşterea activităţilor de voluntariat pentru 

tineri, efectuate atât pe teritoriul României, cât şi pe 

teritoriul altor state, şi recunoaşterea abilităţilor 

dezvoltate prin voluntariat, deopotrivă pentru 

cetăţenii români, străini sau apatrizi, în conformitate 

cu convenţiile internaţionale la care România este 

parte şi cu Legea nr.78/2014, cu modificările 

ulterioare. 

activităţii de voluntariat în România, cu modificările 

ulterioare; 

b) recunoaşterea activităţilor de voluntariat pentru 

tineri, efectuate atât pe teritoriul României, cât şi pe 

teritoriul altor state, şi recunoaşterea abilităţilor 

dezvoltate prin voluntariat, deopotrivă pentru cetăţenii 

români, străini sau apatrizi, în conformitate cu 

convenţiile internaţionale la care România este parte şi 

cu Legea nr.78/2014, cu modificările ulterioare. 

80.  Capitolul V 

Factori de risc specifici şi măsuri privind protecţia 

socială a tinerilor 

Capitolul VIII 

NEMODIFICAT 

 

81.  Art.22. – (1) Pentru prevenirea şi combaterea sărăciei 

şi a riscului de excluziune socială a tinerilor şi a 

familiilor tinere, prin politicile publice iniţiate, statul: 

a) facilitează tinerilor aparţinând grupurilor 

vulnerabile: acces la locuinţă, la asistenţă socială şi 

medicală, la educaţie şi la loc de muncă; 

b) instituie măsuri de sprijin conform nevoilor 

specifice persoanelor, familiilor şi grupurilor 

vulnerabile; 

c) tinerii din grupuri vulnerabile care doresc să 

urmeze una din formele de învățământ superior din 

sistemul public beneficiază de gratuitate privind 

taxele de admitere și de școlarizare, cazare în 

căminele și internatele instituţiilor de învăţământ 

superior, respectiv de locuri bugetate garantate, 

conform Legii educației naționale nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare. 

(2) Tinerii care nu dispun de resursele necesare pentru 

satisfacerea unui nivel de trai minimal, au dreptul, în 

condiţiile Legii nr.292/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, la servicii şi beneficii sociale, 

în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, 

prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială. 

Art.50. - (1) Pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi 

a riscului de excluziune socială a tinerilor şi a familiilor 

tinere, prin politicile publice iniţiate, statul: 

a) facilitează tinerilor aparţinând grupurilor 

vulnerabile: acces la locuinţă, la asistenţă socială şi 

medicală, la educaţie şi la loc de muncă; 

b) instituie măsuri de sprijin conform nevoilor specifice 

persoanelor, familiilor şi grupurilor vulnerabile; 

c) tinerii din grupuri vulnerabile care doresc să urmeze 

una dintre formele de învățământ superior din sistemul 

public beneficiază de gratuitate privind taxele de 

admitere și de școlarizare, cazare în căminele și 

internatele instituţiilor de învăţământ superior, 

respectiv de locuri bugetate garantate, conform Legii 

educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare. 

(2) Tinerii care nu dispun de resursele necesare pentru 

satisfacerea unui nivel de trai minimal, au dreptul, în 

condiţiile Legii nr.292/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, la servicii şi beneficii sociale, 

în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii 

şi combaterii riscului de excluziune socială. 

 

82.  Art.23. -  În domeniul facilitării şi stimulării inserţiei 

socio-profesionale a tinerilor, statul are următoarele 

obligaţii: 

NEMODIFICAT 

Renumerotare – Art.51 
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a) asigură crearea şi funcţionarea unui sistem de 

consiliere şi orientare privind alegerea carierei 

profesionale pentru tineri în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare, referitoare la activitatea 

de consiliere şi orientare profesională pentru tineri; 

b) asigură condiţii corespunzătoare pentru integrarea 

socio-profesională a tinerilor aparţinând grupurilor 

vulnerabile, inclusiv a tinerilor care aparţin 

minorităţilor naţionale, a tinerilor care pot fi 

discriminaţi pe criteriul orientării sexuale, a tinerilor 

care nu lucrează şi nu urmează niciun program 

educaţional sau de formare, a tinerilor imigranţi; 

c) promovează politici incluzive şi nediscriminatorii 

în vederea ocupării unui loc de muncă de către tineri, 

cu prioritate pentru tinerii părinţi; 

d) facilitează accesul tinerilor pe piaţa muncii, prin 

stimularea persoanelor fizice sau juridice care 

încadrează în muncă, cu prioritate, personal tânăr, 

potrivit prevederilor legale în vigoare; 

e) stimulează, prin facilităţi fiscale, încadrarea în 

muncă a tinerilor studenţi, potrivit prevederilor legale 

în vigoare; 

f) asigură condiţiile necesare recalificării şi 

reconversiei profesionale a tinerilor aflaţi temporar în 

afara pieţei muncii, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare; 

g) asigură facilităţi pentru tinerii care sunt activi pe 

piaţa muncii în vederea păstrării locului de muncă şi 

echilibrului dintre viaţa profesională şi cea personală; 

h) creează un sistem de monitorizare a evoluţiei pieţei 

muncii pentru tineri şi de gestiune a curriculei şcolare, 

în vederea consolidării rolului instituţiilor de 

învăţământ în raport cu cerinţele sociale, civice şi ale 

pieţei muncii; 

i) acordă facilităţi  fiscale, eliminarea de taxe de 

înființare  și scutirea de impozit pe venit pentru un an 

de zile pentru cazul în care societăţile comerciale sunt 

înfiinţate de tineri, care au cel puţin studiile obligatorii 

finalizate; 
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j) acordă sprijin tinerelor mame, prin crearea unor 

posibilități de a ocupa locuri de muncă cu jumătate de 

normă (part-time job-uri); 

k) acordă sprijin tinerilor pentru înfiinţarea de 

întreprinderi mici şi mijlocii şi pentru realizarea de 

investiţii, prin programe de creditare preferenţială, cu 

prioritate în mediul rural şi în zonele geografice cu 

nivel economic scăzut, conform legii. 

l) sunt scutiți de la plata impozitului pe venit, 

pentru o perioadă de 1 an, tinerii aflați la prima  

încadrare în muncă.  

m) elaborează programe de sprijin, asistență și 

consiliere pentru tinerii români din afara 

granițelor țării, dedicate inclusiv stimulării 

întoarcerii în țară a acestora. 

83.  Art.24. – (1) Statul, în domeniul protecţiei sociale, 

acţionează, cu prioritate, pe următoarele direcţii: 

a) asigură consultanţă gratuită în domeniul planificării 

familiale, pentru tineri şi familiile tinere; 

b) acordă sprijin tinerilor în obţinerea de credite 

bancare; 

c) dezvoltă cu prioritate programe naţionale în 

domeniul construcţiei de locuinţe sociale, pentru 

tineri şi familii tinere cu venituri reduse; 

d) asigură programe specifice de locuințe tinerilor 

pentru  care s-a instituit măsura protecției sociale la 

împlinirea vârstei de 18 ani, pentru  2 ani. 

(2) Statul sprijină construcţia sau achiziţia de locuinţe 

în proprietate pentru tineri şi familiile tinere, cu 

vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani,  acordându-le 

facilităţi, inclusiv financiare,  în acest sens. 

(3) Statul adoptă măsuri de susţinere a familiilor 

tinere, care au în întreţinere cel puţin 2 copii minori. 

NEMODIFICAT 

Renumerotare – Art.52 

 

84.  Art.25. -  Statul adoptă măsuri specifice care vizează, 

direct sau indirect, crearea de oportunităţi pentru 

tinerii sau familiile tinere care au domiciliul stabil în 

mediul rural. 

NEMODIFICAT 

Renumerotare – Art.53 

 

85.  Art.26. – (1) Alte măsuri pe care statul are obligaţia 

să le adopte în vederea atenuării impactului factorilor 

NEMODIFICAT 

Renumerotare – Art.54 

 



 

55 

 

de risc specifici asupra tinerilor şi familiilor tinere, 

sunt următoarele: 

a) dezvoltă programe specifice pentru prevenirea şi 

combaterea consumului de alcool, tutun, droguri şi de 

alte substanţe nocive, precum şi a traficului de 

persoane și delincvenței în rândul tinerilor: 

b) promovează măsuri pentru reintegrarea socială a 

tinerilor dependenţi de alcool, tutun, droguri, alte 

substanţe nocive sau cei supuşi factorilor de risc; 

c) acordă servicii medicale, medicamente şi 

dispozitive medicale în sistemul asigurărilor sociale 

de sănătate, cu sau fără plata contribuţiei de asigurări 

sociale de sănătate, în condiţiile Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

d) acţionează pentru reintegrarea socio-profesională a 

tinerilor proveniţi din penitenciare, centre de 

reeducare şi institute medical-educative; 

e) asigură accesul gratuit al tinerilor la programele de 

educaţie pentru sănătate; 

f) asigură îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale 

tinerilor din cartierele şi zonele defavorizate prin 

facilitarea accesului la servicii publice; 

g) asigură consiliere şi alte programe de planificare 

familială; 

h) pune în aplicare măsuri concrete pentru a descuraja 

segregarea grupurilor de tineri şi izolarea tinerilor; 

i) facilitează accesul tinerilor la bazele sportive aflate 

în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului. 

j) facilitează, prin reduceri de tarife și taxe, accesul 

tinerilor la toate  categoriile de transport efectuate 

de societăți comerciale cu capital majoritar de stat. 

k) facilitează accesul tinerilor la servicii de 

consiliere psihologică și alte terapii specializate în 

vederea combaterii problemelor ce pot afecta 

sănătatea mintală a acestora. 

(2) Serviciile medicale, medicamentele şi 

dispozitivele medicale prevăzute la alin.(1) lit.c) se 
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suportă din bugetul Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate, în condiţiile Legii 

nr.95/2006, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale programelor naţionale de 

sănătate şi ale normelor tehnice de realizare a 

programelor naţionale de sănătate, precum şi ale 

contractului-cadru şi ale normelor sale de aplicare. 

86.  Capitolul VI 

Finanţarea activității de tineret 

CAPITOLUL IX 

NEMODIFICAT 

 

87.  Art.27. - Ministerul Tineretului şi Sportului îşi 

asigură sursele pentru finanţarea activităților de 

tineret din: 

a) alocaţii de la bugetul de stat; 

b) venituri proprii; 

c) donaţii şi sponsorizări. 

Art.55. – (1) Autoritatea publică națională de tineret îşi 

asigură sursele pentru finanţarea activităților de tineret 

din: 

a) alocaţii de la bugetul de stat; 

b) venituri proprii; 

c) donaţii şi sponsorizări. 

(2) Sumele alocate pentru susținere programelor naționale 

de și pentru tineret multianuale proprii sau prin concurs, 

sunt aprobate prin legea bugetului de stat potrivit 

prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, 

cu modificările și completările ulterioare. 

Renumerotare 

88.  Art.28. - Autorităţile administraţiei publice locale 

alocă anual, în cadrul bugetelor proprii, fonduri 

destinate activităţilor de tineret, astfel: 

a) minimum 25% din fondurile judeţene destinate 

activităţii de tineret vor fi utilizate pentru programe 

adresate mediului rural. În cazul în care nu există 

iniţiative de activităţi de tineret în mediul rural, 

sumele se realocă celor din mediul urban; 

b) minimum 50% din fondurile destinate activităţilor 

de tineret vor fi atribuite prin concurs de proiecte, în 

condiţiile Legii nr.350/2005 privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.56. - Autoritățile administrației publice locale alocă 

anual, în cadrul bugetelor proprii, fonduri destinate 

activităților de tineret, astfel: 

a) minimum 25% din fondurile județene destinate 

activității de tineret se utilizează pentru programe 

adresate tinerilor care locuiesc în mediul rural. În cazul 

în care nu există inițiative de activități de tineret în 

mediul rural, sumele se realocă celor din mediul urban; 

b) minimum 50% din fondurile destinate activităților de 

tineret vor fi atribuite prin concurs de proiecte, în 

condițiile prezentei legi. 

c) Autoritățile administrației publice locale alocă anual, 

în cadrul bugetelor proprii prin atribuire directă fonduri 

destinate activităților de tineret realizate de către 

organizațiile neguvernamentale de și pentru tineret de 

utilitate publică pe bază de program sau proiect. 

d) Autoritățile administrației publice locale pot oferi cu 

titlu gratuit organizațiilor neguvernamentale de și 

pentru tineret de utilitate publică bază materială de 

Renumerotare 



 

57 

 

tineret necesară desfășurării activităților destinate 

tinerilor și organizațiilor de și pentru tineret. 

e) Sumele alocate programelor de și pentru tineret 

multianuale proprii sau acordate prin concurs sunt 

aprobate prin bugetul local potrivit prevederilor Legii 

nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările 

și completările ulterioare. 

89.  Art.29. – (1) Veniturile fără caracter economic ale 

organizațiilor neguvernamentale de și pentru tineret 

sunt neimpozabile și includ: 

a) cotizațiile și contribuțiile bănești sau în natură ale 

membrilor sau simpatizanților; 

b) donațiile, legatele, sumele și bunurile primite din 

sponsorizări; 

c) dobânzile și dividendele obținute din plasarea 

disponibilităților realizate din venituri neeconomice, 

în condițiile legii; 

d) veniturile obținute din administrarea și 

valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora; 

e) resursele obținute de la bugetul de stat și de la 

bugetele locale; 

f) veniturile obținute din reclamă și publicitate, cu 

excepția celor realizate prin unități specializate în 

acest domeniu; 

g) veniturile pentru care se datorează impozite  pe 

spectacole. 

(2) Organizațiile neguvernamentale de și pentru 

tineret de utilitate publică sunt supuse la plata taxelor 

și impozitelor locale la nivelul minim prevăzut de 

Legea nr.227/2015, cu modificările și completările 

ulterioare. 

(3) Organizațiile neguvernamentale de și pentru 

tineret sunt scutite de impozitul pe profit atunci când 

utilizează cel puțin 80% din veniturile obținute din 

orice sursă licită în scopul realizării obiectivelor 

pentru care au fost autorizate, inclusiv pentru 

cheltuieli de investiții și dotări, precum și pentru 

cheltuieli de funcționare. 

Art.57. – (1) Veniturile fără caracter economic ale 

organizațiilor neguvernamentale de și pentru tineret sunt 

neimpozabile și includ: 

a) cotizațiile și contribuțiile bănești sau în natură ale 

membrilor sau simpatizanților; 

b) donațiile, legatele, sumele și bunurile primite din 

sponsorizări; 

c) dobânzile și dividendele obținute din plasarea 

disponibilităților realizate din venituri neeconomice, în 

condițiile legii; 

d) veniturile obținute din administrarea și valorificarea 

bunurilor aflate în patrimoniul acestora; 

e) resursele obținute de la bugetul de stat și de la 

bugetele locale; 

f) veniturile obținute din reclamă și publicitate, cu 

excepția celor realizate prin unități specializate în acest 

domeniu; 

g) veniturile pentru care se datorează impozite   pe 

spectacole. 

h) resursele obținute pentru desfășurarea de proiecte de 

tineret în regim de costuri unitare și sume forfetare. 

(2) Organizațiile neguvernamentale de și pentru tineret 

de utilitate publică sunt supuse la plata taxelor și 

impozitelor locale la nivelul minim prevăzut de Legea 

nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

Consiliile locale pot decide anual diminuarea sau 

scutirea de la plata taxelor și impozitelor locale. 

(3) Organizațiile neguvernamentale de și pentru tineret 

sunt scutite de impozitul pe profit atunci când utilizează 

cel puțin 80% din veniturile obținute din orice sursă 

licită în scopul realizării obiectivelor pentru care au fost 

Renumerotare 
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(4) Organizațiile neguvernamentale de și pentru 

tineret pot beneficia de finanțare din fonduri publice 

cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. 

(5) Administrația publică alocă subvenții pentru 

susținerea activității de bază a structurilor de și/sau 

pentru tineret, pe bază de concurs de proiecte. 

autorizate, inclusiv pentru cheltuieli de investiții și 

dotări, precum și pentru cheltuieli de funcționare. 

(4) Organizațiile neguvernamentale de și pentru tineret 

pot beneficia de finanțare din fonduri publice cu 

respectarea reglementărilor legale în vigoare. 

(5) Administrația publică alocă anual subvenții pentru 

susținerea activității de bază a organizațiilor 

neguvernamentale de și pentru tineret, pe bază de 

concurs de proiecte. 

90.   
Art.58. – (1) Prezenta lege stabilește și reglementează 

cadrul general, principiile și procedurile sistemului de 

finanțare nerambursabilă de la bugetul de stat și/ sau de 

la bugetele locale a programelor, proiectelor și 

acțiunilor de și pentru tineret. 

(2) Programele și proiectele de sau pentru tineret care 

fac obiectul prezentei legi pot fi: de interes 

internațional, de interes național, de interes regional, 

județean sau de interes local. 

Finanțările nerambursabile destinate activităților de și 

pentru tineret sunt realizate în prezent în baza legii 

350/2005 Legea privind regimul finanțărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activități nonprofit de interes general.  

Acest lucru face ca apelurile pentru tineret să fie 

realizate în același timp (având uneori același buget 

alocat - fără diferențiere a bugetului destinat 

tineretului). 

Criteriile pe care un ONG de/pentru tineret trebuie să le 

îndeplinească sunt identice cu condițiile pentru 

activități sociale, educaționale, comunitare etc.  

De cele mai multe ori, autoritățile locale aduc ca 

argument faptul că nu este legislație specifică pentru 

finanțarea proiectelor de și pentru tineret - astfel aceștia 

de multe ori nu mai doresc să organizeze.  

Finanțări publice sunt de cele mai multe ori doar anuale 

(pe anul bugetar) - neexistând posibilitatea finanțărilor 

multianuale. Propunerea vine să creeze contextul în 

care aceste finanțări se pot realiza (similar cu cele în 

domeniul sănătății și în domeniul culturii). Astfel 

programele (intervenție structurată, consistentă la 

nivelul unei comunități poate fi realizată).  

Propunerea are la bază reglementările din OG 51/1998 

cu completările ulterioare. 

Includerea finanțărilor pentru activitățile curente ale 

ONG-urilor sunt în linie cu reglementările europene în 

domeniu (granturile operaționale) și în același timp are 

scopul de întărire al organizațiilor de și pentru tineret. 

România este printre puținele state membre ale UE care 

91.   
Art.59. - Principiile care stau la baza sistemului de 

finanțare nerambursabilă de la bugetul de stat și/sau de 

la bugetele locale a programelor, proiectelor și 

acțiunilor de sau pentru tineret sunt: 

a) libera concurență - asigurarea condițiilor pentru ca 

oricare solicitant să aibă dreptul de a deveni beneficiar; 

b) transparența - punerea la dispoziția tuturor celor 

interesați a informațiilor referitoare la aplicarea 

procedurii de finanțare nerambursabilă a ofertelor de și 

pentru tineret; 

c) diversitatea și pluridisciplinaritatea - tratamentul 

nediscriminatoriu al solicitanților, reprezentanți ai 

diferitelor comunități, precum și promovarea 

diversității activităților de sau pentru tineret, a 

abordărilor multidisciplinare; 

d) neretroactivitatea - excluderea posibilității destinării 

fondurilor nerambursabile unei activități a cărei 

executare a fost deja începută sau finalizată la data 

încheierii contractului de finanțare, cu excepția 

fondurilor financiare cheltuite de beneficiar pentru 
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continuarea programului, în limita plafonului de co-

finanțare solicitat; 

e) susținerea inițiativelor tinerilor - încurajarea 

inițiativelor persoanelor fizice tinere sau ale 

persoanelor juridice de drept privat, recent autorizate, 

respectiv înființate de tineri, pentru a desfășura 

activități de sau pentru tineret. 

f) accesibilitatea - participarea la programe, proiecte și 

activități de tineret fără discriminare, indiferent de 

categoria din care tinerii fac parte; 

g) evitarea dublei finanțări - nicio cheltuială care face 

obiectul finanțării nu poate fi decontată din altă sursă. 

nu oferă ONG-urilor de și pentru tineret granturi 

operaționale.  

Includerea finanțărilor pentru grupurile informale 

reprezintă un pas absolut necesar pentru stimularea 

asociativității în domeniul tineret și în același timp de a 

întări încrederea pe care autoritățile publice o au în 

tineri.  

Finanțarea simplificată reprezintă în același timp o 

aliniere la standardele europene (în cadrul programelor 

europene finanțarea simplificată - unitară este 

implementată de mai bine de 7 ani). Cu atât mai mult 

inclusiv în Raportul Curții Europene a Auditorilor se 

arată eficiența unei astfel tipologii de finanțări. 

 

Extras din Raportul Curții de Conturi 

98. Punerea în aplicare a programului Erasmus+ a fost 

simplificată prin utilizarea finanțării prin sume 

forfetare, prin rate forfetare sau pe bază de costuri 

unitare. Evaluarea intermediară realizată cu privire la 

simplificarea granturilor a arătat că utilizarea acestui tip 

de finanțare a adus numeroase beneficii financiare și 

nefinanciare în punerea în aplicare a programului. De 

asemenea, această metodă a permis simplificarea 

planificării bugetare, a raportării către agențiile 

naționale și a contabilității. În plus, evaluarea a stabilit 

că, datorită reducerii sarcinii administrative, 

beneficiarii programului se pot concentra mai bine pe 

conținutul proiectului în etapa de planificare și pe 

îndeplinirea obiectivelor proiectelor lor în cursul etapei 

de punere în aplicare.  

99. Curtea a constatat că părțile interesate apreciază 

introducerea sumelor forfetare, a ratelor fixe și a 

costurilor unitare, care au permis o anumită 

simplificare în gestiunea financiară a programului.  

100. Pentru a spori accesul la programul Erasmus+, 

granturile acordate pentru sprijinirea mobilității 

persoanelor ar trebui însă adaptate în funcție de costul 

de trai și de cheltuielile de întreținere din țara-gazdă.  

101. Sumele forfetare, ratele forfetare și costurile 

unitare sunt stabilite în Ghidul programului și sunt 

92.   
Art.60. – (1) Autoritatea finanțatoare are obligația să 

prevadă distinct în bugetul anual propriu fondurile 

publice necesare pentru acordarea de finanțări 

nerambursabile, în condițiile prezentei legi. 

(2) În cadrul bugetului prevăzut la alin. (1), autoritatea 

finanțatoare va delimita cuantumul sumei necesare 

pentru finanțarea programului/ programelor prioritar/ 

prioritare și va constitui un fond pentru finanțarea 

nerambursabilă a nevoilor de sau pentru tineret de 

urgență, reprezentând un procent de până la 8%, dar nu 

mai puțin de 2%. 

(3) Sumele pentru finanțarea realizării proiectelor de și 

pentru tineret din cadrul programului prioritar se acordă 

prin atribuire directă, în baza criteriilor prevăzute în 

definirea nevoii de sau pentru tineret de urgență, 

elaborate de fiecare autoritate finanțatoare. 

(4) Sumele din fondul prevăzut la alin. (2) se acordă 

prin atribuire directă, în baza criteriilor specifice 

elaborate de fiecare autoritate finanțatoare. 

(5) Costurile unitare și ratele forfetare constituie forme 

adecvate de finanțare și în special în cazul acțiunilor 

standardizate și recurente. 

93.   
Art.61. – (1) Finanțarea nerambursabilă a proiectelor 

de sau pentru tineret se aprobă de autoritatea 

finanțatoare pentru întreaga perioadă de desfășurare a 

acestora, de regulă, în cadrul aceluiași an bugetar. 
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(2) Finanțarea nerambursabilă a programelor de sau 

pentru tineret se aprobă pentru întreaga perioadă de 

derulare a acestora și se asigură, anual, potrivit 

contractului de finanțare. 

repartizate în trei grupuri: țări cu costuri de trai 

similare, țări cu costuri de trai mai ridicate și țări cu 

costuri de trai mai scăzute. Unii cursanți și unele dintre 

instituțiile cu care s-au purtat discuții au declarat că 

granturile Erasmus+ nu sunt suficiente pentru a acoperi 

costurile și că este necesar un sprijin financiar 

suplimentar, asigurat fie din economiile proprii ale 

participantului, fie de către părinți. Acest lucru poate 

descuraja cursanții proveniți din medii defavorizate să 

ia parte la program.  

102. Potrivit constatărilor Curții, cuantumul granturilor 

nu este ajustat pentru a reflecta costurile reale suportate 

de participanți în cazul în care țara de primire acordă 

subvenții specifice (de exemplu, în Franța, chiria pe 

care trebuie să o plătească studenții este adesea 

suportată de stat), ceea ce înseamnă că acești 

participanți sunt avantajați.  

103. Costurile unitare pe intervalul de distanță parcurs 

nu iau în considerare existența ori frecvența 

conexiunilor sau diferențele de prețuri între destinațiile 

turistice și destinațiile îndepărtate din punct de vedere 

geografic. Utilizarea calculatorului de distanțe 

favorizează participanții situați în orașe mari, deservite 

de aeroporturi.  

104. În urma observațiilor primite din partea agențiilor 

naționale, Comisia a ajustat anumite elemente pentru 

cererea de propuneri 2017, acordând de exemplu 

suplimentări ale grantului în cazul unor costuri ridicate 

cu transportul intern. În plus, pe baza dovezilor 

prezentate de evaluarea intermediară realizată cu 

privire la simplificarea granturilor, norme de finanțare 

modificate se vor aplica începând din 2018 

94.   
Art.62. – (1) Acordarea de finanțări nerambursabile 

este condiționată de existența altor surse de finanțare, 

proprii sau atrase de beneficiar (inclusiv în natură), în 

condițiile stabilite de autoritatea finanțatoare. 

(2) Beneficiarii vor identifica posibilitățile de atragere 

a altor surse de finanțare, încheind contracte în 

condițiile legii. 

(3) Sursele de finanțare atrase de beneficiar pot proveni 

și din contracte de parteneriat încheiate cu persoane 

juridice de drept public ori privat, cu sau fără scop 

lucrativ. 

(4) Realizarea unei activități de sau pentru tineret poate 

fi co-finanțată, în condițiile prezentei legi, de mai multe 

autorități finanțatoare. 

(5) Persoanele juridice de drept public, finanțate 

integral sau parțial de la bugetul de stat prin bugetul 

autorităților administrației publice centrale sau, după 

caz, din bugetul local, pot beneficia de finanțare 

nerambursabilă, în condițiile prezentei legi, din partea 

oricărei autorități finanțatoare, cu excepția celei în 

subordinea căreia funcționează. 

(6) Persoanele juridice de drept public, finanțate 

integral din venituri proprii, pot beneficia de finanțare 

nerambursabilă, în condițiile prezentei legi, din partea 

oricărei autorități finanțatoare. 

95.   
Art.63. – (1) Acordarea de finanțări nerambursabile în 

conformitate cu prevederile prezentei legi se face pe 

bază de selecție de oferte de sau pentru tineret. 

(2) Autoritățile finanțatoare sunt obligate să organizeze 

anual cel puțin o sesiune de selecție de oferte de sau 

pentru tineret. 
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(3) În cazul organizării unei singure sesiuni de selecție, 

organizarea acesteia se va anunța în termen de 30 de 

zile de la data publicării legii bugetare anuale. 

(4) Apelul trebuie să conțină minim modalitatea și 

criteriile de selecție, modul de implementare, finanțare 

și raportare precum și indicatorii de proces și de 

rezultate urmăriți. 

96.   Art.64. – (1) Finanțările nerambursabile se acordă pe 

bază de contracte încheiate între autoritatea finanțatoare 

și beneficiari. 

(2) Selecția pentru finanțarea programelor, proiectelor 

sau activităților de tineret se face în una dintre 

următoarele modalități: 

a) concurs de proiecte - verificarea criteriilor de 

eligibilitate și evaluarea se realizează de către o comisie 

de evaluatori formată din experți interni și/sau externi 

autorității finanțatoare, iar implementarea este asigurată 

de către solicitant și finanțată de autoritatea finanțatoare 

în baza unor costuri unitare și/sau costuri reale; 

b) bugetare participativă pentru tineret - solicitanții 

propun soluții de proiecte, programe sau activități de 

tineret, comunitatea votează aceste propuneri iar 

implementarea este asigurată de către solicitant și 

finanțată de autoritatea finanțatoare în baza unei sume 

forfetare. 

(3) Finanțările nerambursabile se acordă în tranșe, prin 

virament bancar, din bugetul autorității finanțatoare în 

contul beneficiarului,  pe bază de factură emisă de 

acesta pentru fiecare tranșă în cazul finanțării pentru 

persoane juridice. 

(4) Cuantumul și eșalonarea tranșelor se stabilesc în 

baza unui grafic de finanțare, în funcție de etapele de 

realizare, raportate la costurile organizatorice și/ sau 

durata și evoluția în timp a activităților cuprinse în 

oferta de sau pentru tineret evaluată și se prevăd în 

contractul de finanțare. 

(5) Prima tranșă se acordă la semnarea contractului de 

finanțare și nu poate fi mai mică de 40% în cazul 

programelor de sau pentru tineret și de 80% în cazul 

proiectelor și activităților de sau pentru tineret. 
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Următoarele tranșe se acordă în baza documentelor 

justificative privind tranșa anterioară, prezentate de 

beneficiarul finanțării nerambursabile. 

(6) Justificarea fiecărei tranșe acordate în baza unui 

contract de finanțare nerambursabilă se acceptă numai 

în măsura în care cheltuielile sunt eligibile și au fost 

efectuate în perioada executării contractului. 

(7) Finanțările nerambursabile acordate nu pot fi 

folosite pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor 

sau pentru cheltuieli salariale ale persoanelor juridice 

de drept public beneficiare. 

(8) Finanțările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru 

activități generatoare de profit. 

97.   Art.65. – (1) Din finanțările nerambursabile acordate 

programelor de sau pentru tineret potrivit prezentei legi 

se pot acoperi următoarele categorii de cheltuieli 

eligibile: 

a) cheltuielile de realizare a programului de sau pentru 

tineret, precum costuri materiale și servicii, costuri de 

producție, închirieri de spații și aparatură, onorarii, 

prestări servicii, premii și altele asemenea; 

b) achiziționarea de dotări necesare derulării 

programului de sau pentru tineret; 

c) cheltuieli ocazionate de cazarea și transportul intern 

și internațional ale participanților/ invitaților; 

d) alte cheltuieli specifice, precum realizarea de studii 

și cercetări, consultanță de specialitate, tipărituri, 

seminarii, conferințe, ateliere de lucru, acțiuni 

promoționale și de publicitate; 

e) cheltuieli de masă ale participanților și/sau 

invitaților; 

f) diurnă pentru participanți, în aceleași condiții precum 

cele stabilite pentru salariații instituțiilor publice pentru 

deplasări în state membre ale UE, acordată în situația în 

care nu se asigură cheltuielile prevăzute la lit. e); 

g) cheltuieli de personal și cheltuieli administrative, 

aferente perioadei de realizare a acțiunii/ proiectului/ 

programului de sau pentru tineret. 

(2) Decontarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se 

face cu respectarea clauzelor cuprinse în contractele 
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încheiate de beneficiarul finanțării nerambursabile cu 

terțe persoane și a prevederilor dreptului comun în 

materie. 

98.   
Art.66. – (1) Finanțarea nerambursabilă de la bugetul 

de stat și/ sau de la bugetele locale și al Uniunii 

Europene a proiectelor și acțiunilor de sau pentru tineret 

se poate realiza și folosind mecanisme de finanțare 

simplificată pentru a asigura un acces mai facil al 

organizațiilor de și/sau pentru tineret precum și al 

grupurilor informale de tineri la finanțare, precum și 

pentru a pune un accent mai mare pe performanța și 

rezultatele proiectelor finanțate. 

(2) Finanțarea simplificată se realizează prin costuri 

unitare și rate forfetare. 

(3) Mecanismele de finanțare simplificată, categoriile 

de cheltuieli eligibile și cuantumul costurilor unitare și 

a ratelor forfetare se stabilesc și actualizează anual de 

autoritatea finanțatoare și sunt corelate cu cele similare 

folosite în proiecte europene. 

99.   
Art.67. - Sesiunea de selecție de oferte de și pentru 

tineret se desfășoară în următoarele etape: 

a) publicarea anunțului privind sesiunea de selecție; 

b) verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la 

selecție și selecția ofertelor de și pentru tineret; 

c) comunicarea publică a rezultatului selecției; 

d) soluționarea contestațiilor; 

e) comunicarea publică a rezultatului selecției finale. 

100.  
Art.68. – (1) Anunțul public privind sesiunile de 

selecție este comunicat pe site-ul autorității 

finanțatoare, precum și în presa scrisă și audiovizuală, 

după caz, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte 

de data limită pentru depunerea ofertelor de și pentru 

tineret. 

(2) Pentru a putea participa la selecție, solicitantul 

trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

a) nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local; 

b) a respectat obligațiile asumate prin contractele de 

finanțare nerambursabilă anterioare. 
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(3) Autoritatea finanțatoare are obligația de a verifica 

întrunirea de către solicitanți a condițiilor de participare 

la selecție. 

(4) Autoritatea finanțatoare poate cere solicitantului 

toate documentele pe care le consideră necesare pentru 

verificarea respectării condițiilor prevăzute la alin (1). 

(5) În cazul solicitanților persoane fizice sau persoane 

juridice străine, autoritatea finanțatoare are obligația de 

a lua în considerare documentele care dovedesc 

îndeplinirea condițiilor de participare la selecție, 

potrivit legislației din țara de cetățenie, respectiv de 

înregistrare a solicitantului persoană juridică. 

(6) Selecția ofertelor de și pentru tineret pe bază de 

concurs se realizează de către comisii constituite la 

nivelul autorității finanțatoare. 

(7) Comisiile de selecție sunt alcătuite dintr-un număr 

impar de membri, după cum urmează: 

a) reprezentanți ai autorității finanțatoare; 

b) specialiști cu o experiență de minimum 3 ani de 

practică în domeniul pentru care se organizează 

sesiunea de finanțare. 

(8) Specialiștii prevăzuți la alin. (7) lit. b) nu pot face 

parte din categoria personalului angajat prin contract 

individual de muncă încheiat cu autoritatea 

finanțatoare, iar numărul acestora trebuie să fie mai 

mare decât numărul reprezentanților autorității. 

(9) Membrii comisiei de selecție sunt numiți prin ordin, 

decizie sau, după caz, hotărâre a autorității finanțatoare. 

(10) Selecția constă în ierarhizarea ofertelor de și pentru 

tineret în funcție de valoarea, importanța sau 

reprezentativitatea acțiunii/ proiectului/ programului de 

și pentru tineret, pe baza punctajului acordat de 

comisie. 

(11) Solicitanții au dreptul să formuleze contestații 

asupra modului de respectare a procedurii privind 

organizarea și desfășurarea selecției și să le depună la 

sediul autorității finanțatoare în termen de maximum 3 

zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștința acestora 

a rezultatului selecției. 
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(12) Contestațiile se soluționează în termen de 

maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării 

termenului pentru depunerea contestațiilor. 

(13) În vederea soluționării contestațiilor depuse de 

candidați, la nivelul autorității se înființează comisii de 

soluționare a contestațiilor. 

(14) În componența comisiei de soluționare a 

contestațiilor nu pot fi numiți membrii care au făcut 

parte din comisiile de selecție. 

 (15) Organizarea și desfășurarea activității comisiilor 

de selecție și a celor de soluționare a contestațiilor, 

precum și conținutul anunțului public se stabilesc prin 

ordin, decizie sau, după caz, hotărâre a autorității 

finanțatoare. 

(16) Pentru activitatea depusă, membrii comisiilor de 

selecție și membrii comisiilor de soluționare a 

contestațiilor, care nu fac parte din categoria 

personalului angajat prin contract individual de muncă 

încheiat cu autoritatea finanțatoare, primesc o 

indemnizație al cărei cuantum este stabilit prin actele 

administrative prevăzute la alin. (15). 

101.  Art.69. – (1) Selecția ofertelor de și pentru tineret pe 

bază de bugetare participativă se realizează direct în 

baza votului dat pentru propunerile solicitanților de către 

cetățenii comunității, cu scopul de a întări rolul și 

sprijinul acordat tinerilor, organizațiilor de/ pentru 

tineret și grupurilor informale formate de aceștia pentru 

a le asigura participarea activă la schimbarea societății 

printr-un proces de dezvoltare sustenabilă, responsabilă 

și inclusivă. 

(2) Autoritatea finanțatoare va  asigura condițiile de 

implicare a cetățenilor într-un proces democratic de 

deliberare și decizie, pentru stabilirea modalității 

optime de cheltuire a unei părți din bugetul public. 

(3) În acest sens, autoritatea finanțatoare publică, în 

anunțul public pentru selecție, perioada și condițiile de 

vot, precum și calendarul de depunere a ofertelor și 

asigură o platformă comună de publicare cu acces egal 
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la informație și la vot a tuturor solicitanților și 

cetățenilor. 

102.  
Art.70. - Finanțarea programelor de și pentru tineret 

reglementate prin acte normative se face în temeiul 

dispozițiilor acestora și, după caz, ale procedurilor 

elaborate în aplicarea lor, cu respectarea principiilor 

prezentei legi. 

103.  Capitolul VII 

Zilele Tineretului 

Capitolul X 

NEMODIFICAT 

 

104. Art.30. – (1) Se instituie ziua de 2 mai ca Ziua 

Naţională a Tineretului. 

(2) Cu prilejul Zilei Naţionale a Tineretului se 

organizează activităţi sociale, culturale, artistice, 

sportive şi turistice şi se difuzează, prin mijloacele de 

informare în masă, materiale care vizează domeniile 

de interes ale tineretului. 

(3) Autorităţile administraţiei publice centrale şi 

locale, inclusiv instituţiile şi serviciile publice 

deconcentrate, cu atribuţii în domeniul tineretului, 

educaţiei, culturii, sportului, cercetării, turismului, 

protecţiei mediului, sănătăţii şi finanţelor, pot acorda 

sprijin material, financiar şi organizatoric sărbătoririi 

Zilei Naţionale a Tineretului, în limita şi potrivit 

destinaţiilor stabilite prin bugetele proprii. 

(4) Societatea Română de Radiodifuziune şi 

Societatea Română de Televiziune vor difuza 

emisiuni pentru tineret, cu prioritate, în perioada 26 

aprilie - 2 mai. 

Art.71. - (1) Se instituie ziua de 2 mai ca Ziua Naţională 

a Tineretului. 

(2) Cu prilejul Zilei Naţionale a Tineretului se 

organizează activităţi sociale, culturale, artistice, 

sportive şi turistice şi se difuzează, prin mijloacele de 

informare în masă, materiale care vizează domeniile de 

interes ale tineretului. 

(3) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, 

inclusiv instituţiile şi serviciile publice de interes 

județean și local, cu atribuţii în domeniul tineretului, 

educaţiei, culturii, sportului, cercetării, turismului, 

protecţiei mediului, sănătăţii şi finanţelor, acordă 

sprijin material, financiar şi organizatoric sărbătoririi 

Zilei Naţionale a Tineretului, în limita şi potrivit 

destinaţiilor stabilite prin bugetele proprii. 

(4) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea 

Română de Televiziune difuzează emisiuni de tineret, 

cu prioritate, în perioada 26 aprilie - 2 mai. 

 

105. Art.31. – (1) Se instituie Ziua Adolescentului şi se 

sărbătoreşte în cea de-a doua duminică a lunii mai. 

(2) România sărbătoreşte ziua de 12 august ca Ziua 

Internaţională a Tineretului prin programe, proiecte şi 

activităţi specifice, organizate de autorităţile 

administraţiei publice centrale şi locale. 

(3) România sărbătoreşte ziua de 17 noiembrie ca 

Ziua Internaţională a Elevului şi a Studentului. 

Art.72. - (1) Se instituie Ziua Adolescentului şi se 

sărbătoreşte în cea de-a doua duminică a lunii mai. 

(2) România sărbătoreşte ziua de 12 august ca Ziua 

Internaţională a Tineretului prin programe, proiecte şi 

activităţi specifice, organizate de autorităţile 

administraţiei publice centrale şi locale, sub egida temei 

anuale alese de Organizația Națiunilor Unite. 

(3) România sărbătoreşte ziua de 17 noiembrie ca Ziua 

Internaţională a Elevului şi a Studentului. 
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106.  Capitolul VIII 

Baza materială destinată activităţii de tineret 

CAPITOLUL XI 

NEMODIFICAT 
 

107. Art.32. – (1) Patrimoniul destinat activităţii de tineret, 

în sensul prezentei legi, cuprinde totalitatea 

terenurilor şi spaţiilor, amenajărilor, instalaţiilor şi 

construcţiilor, precum şi alte bunuri destinate 

organizării şi desfăşurării activităţii de tineret, aflate 

în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, 

prin direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, 

respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a 

Municipiului Bucureşti şi casele de cultură ale 

studenţilor, respectiv Complexul Cultural Sportiv 

Studenţesc Tei. 

(2) Bunurile prevăzute la alin.(1) se află, după caz, în 

domeniul public sau privat al statului. 

(3) Ministerul Tineretului şi Sportului, direcţiile 

judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia 

pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti şi 

casele de cultură ale studenţilor, respectiv Complexul 

Cultural Sportiv Studenţesc Tei, în derularea 

activităţii de tineret, pot utiliza şi alte bunuri, 

aparţinând unor persoane juridice de drept privat, 

numai cu acordul prealabil al acestora, în baza unui 

act juridic semnat de ambele părţi. 

Art.73. - 1) În sensul prezentei legi, baza materială de 

tineret cuprinde totalitatea terenurilor şi spaţiilor, 

monumentelor, amenajărilor, instalaţiilor şi 

construcţiilor, precum şi altor bunuri destinate 

organizării şi desfăşurării activităţii de tineret. 

(2) Bunurile menționate la alin. (1) aparțin, după caz, 

proprietății publice sau private. 

(3) Autoritățile administrației publice,  societățile 

comerciale al căror acționar majoritar este statul prin 

autoritățile sale, societățile comerciale ai căror acționari 

majoritari sunt societățile comerciale la care statul prin 

autoritățile sale este acționar majoritar, precum și 

persoanele juridice de drept privat care dețin statut de 

utilitate publică inclusiv datorită bazei materiale de 

tineret pe care o dețin sau o administrează, sunt obligate 

să păstreze destinația acesteia în proporție de cel puțin 

50% și să o mențină în stare de funcționare.  

(4) Schimbarea destinației în proporție mai mare de 

50%, pentru o perioadă neîntreruptă mai mare de 6 luni 

sau desființarea unor baze de tineret aparținând 

domeniului public ori privat al statului sau al unităților 

administrativ-teritoriale se va putea face numai cu 

constituirea sau asigurarea prealabilă a altor baze de 

tineret similare celor desființate, care vor avea o 

suprafață utilă pentru activități de tineret echivalentă cu 

cel puțin jumătate din suprafața totală propusă spre 

desființare sau schimbare de destinație. Noua bază de 

tineret trebuie să fie în aceeași unitate administrativ-

teritorială în care avea sediu fosta bază de tineret. 

(5) Dacă baza materială de tineret a autorităților 

administrației publice,  a societăților comerciale al 

căror acționar majoritar este statul prin autoritățile sale, 

a societăților comerciale ai căror acționari majoritari 

sunt societățile comerciale la care statul prin autoritățile 

sale este acționar majoritar, precum și a persoanelor 

juridice de drept privat care dețin statut de utilitate 

publică inclusiv datorită bazei materiale de tineret pe 
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care o dețin sau o administrează, la intrarea în vigoare 

a prezentei legi, are destinația schimbată pentru o 

perioadă neîntreruptă de încă cel puțin 6 luni, în 

proporție de cel puțin 50%, aceștia au obligația ca, în 

termen de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentei 

legi, să asigure altă bază pentru  tineret cu suprafață 

utilă pentru activitățile de tineret echivalentă cu cel 

puțin jumătate din suprafața totală a cărei destinație a 

fost schimbată, în aceeași unitate administrativ-

teritorială în care avea sediu fosta bază de tineret. 

(6) În termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a 

prezentei legi, autoritățile administrației publice, 

societățile comerciale al căror acționar majoritar este 

statul prin autoritățile sale societățile comerciale ai 

căror acționari majoritari sunt societățile comerciale la 

care statul prin autoritățile sale este acționar majoritar 

precum și persoanele juridice de drept privat care dețin 

statut de utilitate publică inclusiv datorită bazei 

materiale de tineret pe care o dețin sau administrează, 

sunt obligate să comunice autorității publice naționale 

de tineret inventarul bazei materiale de tineret, pe care 

o dețin sau administrează și care a avut această 

destinație la edificare, constituire sau pentru o perioadă 

neîntreruptă, mai lungă de 10 ani de la construire până 

la data inventarierii. Acest inventar va cuprinde situația 

de juridică și de fapt de la data inventarierii: datele de 

identificare a imobilelor, planurile, suprafețele spațiilor 

cu destinație de tineret în sensul prezentei legi și 

descrierea tipurilor de activități de tineret desfășurate, 

facilitățile mobile și virtuale de care dispune baza 

materială de tineret respectivă, personalul de tineret 

aferent, profilul beneficiarului vizat, modalitățile și 

condițiile de accesare a bazei materiale de către tineri și 

organizațiilor neguvernamentale de și de tineret, 

programul de funcționare, poze și videouri. 

(7) În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a 

prezentei legi, pe baza inventarelor de la alin. (6), 

autoritatea publică națională de tineret va constitui 

Registrul bazei materiale fizice fixă și mobilă și al bazei 

materiale virtuale de tineret din România, bază de date 
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națională electronică, care are scopul de a facilita 

informarea tinerilor și organizațiilor neguvernamentale 

de și pentru tineret, precum și facilitarea accesului 

acestora la baza materială de tineret, la activități de 

tineret și personal de tineret. 

(8) Registrul prevăzut de alin.(7) va fi actualizat la 

fiecare 6 luni, cu obligația proprietarilor sau 

administratorilor indicați la alin.(6) de a transmite către 

autoritatea publică națională de tineret la fiecare 6 luni, 

actualizarea situației juridice și de fapt a bazei materiale 

de tineret. 

(9) Autoritatea publică națională de tineret are obligația 

de a completa Registrul bazei materiale fizice fixă și 

mobilă și al bazei materiale virtuale de tineret din 

România cu orice alte baze materiale de tineret 

acreditate, în sensul prezentei legi. 

(10) Metodologia de înscriere în Registrul bazei 

materiale fizice fixă și mobilă și al bazei materiale 

virtuale de tineret din România va fi elaborată de 

autoritatea publică națională de tineret în 12 luni de la 

intrarea în vigoare a prezentei legi și va fi adoptată prin 

ordin/ decizie a coordonatorului autorității publice 

naționale de tineret. 

108. Art.33. – (1) Bunurile din domeniul public al statului 

prevăzute la art.32 pot trece în domeniul public al 

autorităților administrației publice locale, în condițiile 

legii, cu obligația menținerii destinației. 

(2) Autoritățile administrației publice locale pot 

contribui la întreținerea, modernizarea și dezvoltarea 

bazei materiale pentru activitatea de tineret, aflate în 

patrimoniul acestora, în condițiile legii. 

Art.74. – (1) Bunurile din domeniul public al statului 

prevăzute la art.73 pot trece în domeniul public al 

autorităților administrației publice locale, în condițiile 

legii, cu obligația menținerii destinației. 

(2) Autoritățile administrației publice locale pot 

contribui la întreținerea, modernizarea și dezvoltarea 

bazei materiale pentru activitatea de tineret, aflate în 

patrimoniul acestora, în condițiile legii. 

(3) Autoritățile administrației publice locale pot 

contribui la întreținerea, modernizarea și dezvoltarea 

bazei materiale de tineret, aflată în patrimoniul 

persoanelor juridice recunoscute ca fiind de utilitate 

publică, în condițiile legii. 
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109.  Capitolul IX 

Sancțiuni 

Capitolul XII 

NEMODIFICAT 
Renumerotare 

110. Art.34. – (1) Neconvocarea consiliului consultativ 

pentru tineret pentru o perioadă mai mare de 6 luni de 

către conducătorii autorităților competente constituie 

contravenție și se sancționează cu amendă între 500 și 

2500 lei. 

(2) Neinvitarea la ședințele consiliilor județene, 

Consiliului General al Municipiului București și 

consiliilor locale a membrilor consiliilor consultative 

pe probleme de tineret sau a membrilor forumului 

pentru tineret, după caz, în condițiile art.11 alin.(3), 

constituie contravenție și se sancționează de către 

instituția prefectului cu amendă între 500 și 2500 lei. 

(3) Adoptarea de către autoritatea administrației 

publice locale, respectiv județene a unui buget care nu 

respectă prevederile art.28 al prezentei legi constituie 

contravenție  și se sancționează de către instituția 

prefectului cu amendă între 10.000 și 20.000 lei. 

(4) Neadoptarea, în termen de maximum 6 luni de la 

data intrării în vigoare a prezentei legi, de către 

consiliile județene, Consiliul General al Municipiului 

București și consiliile locale a strategiilor locale în 

domeniul tineretului și a planurilor de măsuri, 

constituie contravenție și se sancționează de către 

instituția prefectului cu amendă între 10.000 și 20.000 

lei. 

(5) Neconvocarea trimestrială în vederea consultării 

pentru implementarea strategiei locale în domeniul 

tineretului și a planului de măsuri aferent, de către 

consiliile județene, Consiliul General al Municipiului 

București și consiliile locale a serviciilor 

deconcentrate cu atribuții în domeniul tineretului de 

pe raza lor teritorială, după caz și  a consiliilor 

consultative pe probleme de tineret ce funcționează pe 

lângă autoritățile respective, constituie contravenție și 

se sancționează de către instituția prefectului cu 

amendă între 500 și 2500 lei. 

Art.75. - (1) Neconvocarea consiliului consultativ de 

tineret pentru o perioadă mai mare de 6 luni de către 

conducătorii autorităților competente constituie 

contravenție și se sancționează cu amendă între 500 și 

2500 lei. 

(2) Neinvitarea la ședințele consiliilor județene, 

Consiliului General al Municipiului București și 

consiliilor locale a membrilor consiliilor consultative 

pe probleme de tineret sau a membrilor forumului de 

tineret, după caz, în condițiile art.12 alin.(6), constituie 

contravenție și se sancționează de către instituția 

prefectului cu amendă între 500 și 2500 lei. 

(3) Adoptarea de către autoritatea administrației publice 

locale, respectiv județene a unui buget care nu respectă 

prevederile art.56 lit. a) și b) al prezentei legi constituie 

contravenție  și se sancționează de către instituția 

prefectului cu amendă între 10.000 și 20.000 lei. 

 (4) Neadoptarea, în termen de maximum 6 luni de la 

data intrării în vigoare a prezentei legi, de către 

consiliile județene, Consiliul General al Municipiului 

București și consiliile locale a strategiilor locale în 

domeniul tineretului și a planurilor de măsuri, 

constituie contravenție și se sancționează de către 

instituția prefectului cu amendă între 10.000 și 20.000 

lei. 

(5) Neconvocarea trimestrială în vederea consultării 

pentru implementarea strategiei locale în domeniul 

tineretului și a planului de măsuri aferent, de către 

consiliile județene, Consiliul General al Municipiului 

București și consiliile locale a serviciilor deconcentrate 

cu atribuții în domeniul tineretului de pe raza lor 

teritorială, după caz și  a consiliilor consultative pe 

probleme de tineret ce funcționează pe lângă 

autoritățile respective, constituie contravenție și se 

sancționează de către instituția prefectului cu amendă 

între 500 și 2500 lei. 
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111.  Capitolul X 

Dispoziţii tranzitorii şi finale 

Capitolul XIII 

NEMODIFICAT 
Renumerotare 

112. Art.35. – (1) Centrele de tineret preiau activităţile de 

informare, consiliere şi educaţie nonformală pentru 

tineret existente la data intrării în vigoare a prezentei 

legi, aferente centrelor de tineret subordonate 

Ministerului Tineretului şi Sportului. 

(2) Dispoziţiile cu privire la casele de cultură ale 

studenţilor din prezenta lege se aplică doar instituţiilor 

aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi 

Sportului. 

Art.76. – Centrele de tineret preiau activităţile de 

informare, consiliere şi învățare nonformală de tineret 

existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, 

aferente centrelor de tineret din cadrul serviciilor 

publice de tineret de interes județean. 

 

(2) SE ELIMINĂ 

Renumerotare 

 

 

 

 

(2) Scopul prezentei legi îl constituie reglementarea 

sistemului național prezent și viitor, fiind o lege a 

tineretului și nu o lege de organizare și funcționare a 

Ministerului Tineretului și Sportului. 

113.  
Art.77. - (1) Autoritatea publică națională de tineret 

este responsabilă ca, în termen de 12 luni de la intrarea 

în vigoare a prezentei legi să coordoneze procesul de 

elaborare a standardelor ocupaționale, iar Ministerul 

Muncii este responsabil ca, în termen de 3 luni de la 

intrarea în vigoare a prezentei legi, să modifice 

structura Clasificării Ocupațiilor din România. 

(2) Personalul de tineret și de tineret auxiliar care 

ocupă, la momentul intrării în vigoare a prezentei legi, 

o funcție specifică tineretului și care absolvă programul 

aferent funcției, în termen de 6 ani de la intrarea în 

vigoare a prezentei legi, ocupă de drept funcția în care 

este încadrat, cu respectarea celorlalte condiții 

contractuale. 

(3) Prin excepție de la prevederile alin.(1), personalul 

de tineret și de tineret auxiliar care ocupă, la momentul 

intrării în vigoare a prezentei legi, o funcție specifică 

tineretului și care, la împlinirea unei vechimi de minim 

5 ani în acea funcție obține certificarea competențelor 

corespunzătoare funcției pe care o ocupă, în cadrul unui 

centru de evaluare și certificare a competențelor 

profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale, în 

conformitate cu legislația în vigoare, ocupă de drept 

funcția în care este încadrat, cu respectarea celorlalte 

condiții contractuale. 

 (4) La împlinirea termenului de 6 ani de la intrarea în 

vigoare a prezentei legi, contractele de muncă ale 

persoanelor care ocupă funcții specifice tineretului și nu 
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sunt studenți/ cursanți în programul aferentei funcției 

sau nu au absolvit programul aferentei funcției, 

încetează de drept. 

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4) persoanelor 

care ocupă la momentul intrării în vigoare a prezentei 

legi funcția de lucrător de tineret, nu li se aplică 

respectivele prevederi.  

(6) Deținătorii de Certificat de Lucrător de Tineret 

recunoscut de Ministerul Muncii, Ministerul Educației 

şi Autoritatea Naţională pentru Calificări, care nu ocupă 

funcția de lucrător de tineret, dar care fac dovada unei 

vechimi de minim 3 ani în funcția de lucrător de tineret, 

pot obține, în termen de 6 ani de la intrarea în vigoare a 

prezentei legi, certificarea competențelor 

corespunzătoare ocupației, în cadrul unui centru de 

evaluare și certificare a competențelor profesionale 

dobândite pe alte căi decât cele formale, în conformitate 

cu legislația în vigoare. 

(7) Deținătorii de Certificat de Formator recunoscut de 

Ministerul Muncii, Ministerul Educației și Autoritatea 

Națională pentru Calificări, care nu ocupă funcția de 

formator de tineret, dar care fac dovada unei vechimi de 

minim 3 ani în funcția de formator de tineret, pot obține, 

în termen de 6 ani de la intrarea în vigoare a prezentei 

legi, certificarea competențelor corespunzătoare 

ocupației, în cadrul unui centru de evaluare și certificare 

a competențelor profesionale dobândite pe alte căi 

decât cele formale, în conformitate cu legislația în 

vigoare. 

114.  
Art. 78. – (1) În termen de 18 luni de la intrarea în 

vigoare a prezentei legi, autoritatea publică națională de 

tineret va constitui registrele prevăzute în art.13 alin.(4) 

și care nu au alte termene de constituire în prezenta 

lege. 

(2) Metodologiile de înscriere în registrele de la alin.(1) 

vor fi elaborate de autoritatea publică națională de 

tineret în 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei 

legi și vor fi adoptate prin ordin/ decizie a 

coordonatorului autorității publice naționale de tineret. 

 



 

73 

 

115. Art.37. - Pentru punerea în aplicare a prezentei legi se 

vor adopta următoarele măsuri: 

a) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare 

a prezentei legi, vor fi duse la îndeplinire prevederile 

art.17 alin.(1), în cazul în care aceste entităţi nu au fost 

deja înfiinţate prin această modalitate; 

b) în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare 

a prezentei legi, vor fi duse la îndeplinire prevederile 

art.13 alin.(1); 

c) în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare 

a prezentei legi, se aprobă, prin ordin al ministrului 

tineretului si sportului, metodologia de acreditare a 

centrelor de tineret; 

d) în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare 

a prezentei legi, se aprobă, prin ordin al ministrului 

tineretului și sportului, regulamentul de funcţionare al 

Registrului Naţional al Centrelor de Tineret; 

e) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare 

a prezentei legi, Ministerul Tineretului şi Sportului 

elaborează şi propune spre aprobare hotărârea 

Guvernului privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliul interministerial pentru politici de tineret. 

Art.79. - Pentru punerea în aplicare a prezentei legi se 

vor adopta următoarele măsuri: 

a) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei legi, vor fi duse la îndeplinire prevederile 

art.34 alin.(2) și (3), în cazul în care aceste entităţi nu au 

fost deja înfiinţate prin această modalitate; 

b) în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei legi, vor fi duse la îndeplinire prevederile 

art.27 alin.(1); 

c) în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei legi, se aprobă, prin ordin/ decizie a 

coordonatorului autorității publice naționale de tineret, 

metodologia de acreditare a centrelor de tineret; 

d) SE ELIMINĂ 

e) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei legi, autoritatea publică națională de tineret 

elaborează şi propune spre aprobare hotărârea 

Guvernului privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliul interministerial de tineret. 

Renumerotare 

116. Art.38. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se 

abrogă: 

a) Legea nr.197/1997 privind instituirea Zilei 

adolescentului, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.331 din 26 noiembrie 1997; 

b) Legea nr.425/2004 privind instituirea Zilei 

Naţionale a Tineretului, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.991 din 28 octombrie 

2004; 

c) Legea nr.333/2006 privind înfiinţarea centrelor de 

informare şi consiliere pentru tineri, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.629 din 20 

iulie 2006; 

d) Legea tinerilor nr.350/2006, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.648 din 27 iulie 2006, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

e) Legea nr.351/2006 privind înfiinţarea, organizarea 

şi funcţionarea Consiliului Naţional al Tineretului din 

Art.80.  
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România, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.643 din 26 iulie 2006. 

 

 

f) Orice alte prevederi contrare cuprinse în orice alte acte 

normative. 

117.  Art.81. - Termenii şi expresiile utilizate în sensul 

prezentei legi sunt definiţi în anexa care face parte 

integrantă din prezenta lege. 

 

118.  ANEXĂ: 

a) activităţi de propagandă politică - acţiuni desfăşurate 

sistematic în vederea răspândirii unei doctrine politice, 

a unor teorii politice, opinii politice, pentru a le face 

cunoscute şi acceptate, pentru a câştiga adepţi; 

b) cercetare socială în domeniul tineretului - cercetarea 

care se adresează domeniului tineret şi evaluează relaţia 

dintre nevoile tinerilor şi politicile de tineret; 

c) consiliu consultativ pentru tineret - structură fără 

personalitate juridică, constituită pe lângă autorităţile 

administraţiei publice la nivel judeţean, la nivel de 

municipiu reşedinţă de judeţ, municipiu şi oraş, precum 

şi la nivelul municipiului Bucureşti şi al sectoarelor 

municipiului Bucureşti, cu scopul de a consulta şi 

implica tinerii în luarea deciziilor la nivel local, precum 

şi de a furniza acestora expertiză în domeniul tineretului; 

d) dialog structurat - instrument de consultare, folosit 

cu scopul de a implica activ tinerii în procesul de luare 

a deciziilor care îi privesc şi de elaborare a politicilor 

care îi vizează la nivel local, regional, naţional şi 

internaţional; 
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e) dialogul intercultural - un proces ce cuprinde un 

schimb şi o interacţiune transparentă şi civilizată între 

persoane, grupuri şi organizaţii din medii culturale 

diferite. Printre obiectivele acestuia se numără: 

dezvoltarea unei înţelegeri mai profunde a diferitelor 

perspective şi practici, creşterea participării, a libertăţii 

şi a capacităţii de a face alegeri, încurajarea egalităţii şi 

susţinerea proceselor creative; 

f) forum de tineret - structură fără personalitate juridică, 

constituită pe lângă autorităţile administraţiei publice la 

nivel de comună, cu scopul de a consulta şi implica 

tinerii în luarea deciziilor care îi privesc şi de a furniza 

expertiză în domeniul tineretului. Forumul de tineret se 

constituie ca o adunare ad-hoc convocată public de către 

primarul unei comune, la care poate participa orice 

tânăr; 

g) familie tânără - cuplul în care membrii sunt tineri, în 

sensul prezentei legi; familie formată dintr-un singur 

părinte care este tânăr, în sensul prezentei legi; 

h) grup informal de tineri - asociere fără personalitate 

juridică cuprinzând minimum 3 persoane fizice, tinere, 

în sensul prezentei legi, care iniţiază şi realizează 

împreună activităţi de tineret; 

i) Registrul Naţional al Organizaţiilor 

Neguvernamentale de şi pentru Tineret - bază de date, 

administrată de către autoritatea publică națională de 

tineret în care sunt înscrise, în scopul păstrării unei 

evidenţe, organizaţiile neguvernamentale de şi pentru 

tineret, definite la art.21. alin. (2) și (3) şi care derulează 

activităţi de tineret definite la lit.a); 

j) servicii pentru tineri - ansamblul de activităţi de 

tineret, realizate în mod regulat și continuu, pentru a 

răspunde necesităţilor specifice tinerilor; 

k) tânăr cu oportunități reduse sau aparţinând 

grupurilor vulnerabile - tânăr care prezintă riscul de a-

şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de 

trai din cauza unor situaţii de boală, dizabilitate, sărăcie, 

excluziunea socială, lipsă de acces la servicii de educație 

și formare și de sănătate,  dependenţă de droguri sau de 

alcool, expunere sistematică la violență, origine etnică, 
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cultură, limbă, religie, orientare sexuală, identitate de 

gen ori a altor situaţii care conduc la vulnerabilitate 

economică şi socială; 

l) autoritate finanțatoare - autorități ale administrației 

publice centrale sau locale, instituții sau servicii publice 

care au ca obiect de activitate și finanțarea de programe, 

proiecte și acțiuni de și pentru tineret; 

m) finanțare nerambursabilă - alocare de fonduri, 

prevăzută distinct în bugetele autorităților finanțatoare, 

pentru acoperirea parțială sau, după caz, integrală a 

cheltuielilor necesare desfășurării proiectelor de și 

pentru tineret; 

n) acțiune de sau pentru tineret - prezentarea publică a 

rezultatului unei activități având caracter irepetabil în 

timp, în urma căreia rezultă o activitate de tip 

eveniment, realizată de tineri/ organizații 

neguvernamentale de tineret sau pentru tineri/ 

organizații neguvernamentale de tineret; 

o) proiect de sau pentru tineret - suma activităților 

specifice unor anumite domenii de și pentru tineret sau, 

după caz, ansamblul de acțiuni de și pentru tineret 

structurate organic, realizat într-o perioadă de timp 

determinată, de tineri/ organizații neguvernamentale de 

tineret sau pentru tineri/ organizații neguvernamentale 

de tineret; 

p) program de sau pentru tineret - ansamblul de 

proiecte realizat de tineri/ organizații 

neguvernamentale de tineret sau pentru tineri/ 

organizații neguvernamentale de tineret, subsumat unei 

teme sau concept; 

w) program de sau pentru tineret multianual - 

ansamblul de proiecte realizat de tineri/ organizații 

neguvernamentale de tineret sau pentru tineri/ 

organizații neguvernamentale de tineret, subsumat unei 

teme sau concept, realizat într-o perioadă de timp ce 

excedează duratei unui exercițiu financiar; 

q) program de sau pentru tineret prioritar - programul 

al autorității finanțatoare constituit din proiecte, realizat 

de tineri/ organizații neguvernamentale de tineret sau 

pentru tineri/ organizații neguvernamentale de tineret, a 
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căror realizare, însoțită de finanțarea corespunzătoare, 

este încredințată unor persoane juridice de drept public 

sau privat care corespund criteriilor organizatorice și 

valorice stabilite anual de respectiva autoritate 

finanțatoare care le conferă caracterul prioritar; 

r) ofertă de sau pentru tineret - propunerea de 

implementare a unui proiect sau program realizat de 

tineri/ organizații neguvernamentale de tineret sau 

pentru tineri/ organizații neguvernamentale de tineret, 

elaborată de solicitant; 

s) solicitant - persoana fizică, grupul informal de tineri 

sau persoana juridică de drept public ori privat, română 

sau străină, autorizată, respectiv înființată în condițiile 

legii române ori străine, după caz, care depune o ofertă 

de sau pentru tineret; 

ș) beneficiari direcți ai tineretului - tinerii, organizații 

neguvernamentale de și pentru tineret, precum și 

persoanele adulte vizate de proiectele organizațiilor 

neguvernamentale de tineret. 

t) beneficiari indirecți ai tineretului - familiile 

beneficiarilor direcți, angajatorii, comunitatea locală și, 

într-un sens larg, întreaga societate. 

ț) beneficiar al finanțării - solicitantul căruia i se 

atribuie contractul de finanțare nerambursabilă în urma 

aplicării procedurilor prevăzute de prezenta lege, 

devenind responsabil cu realizarea ofertei de sau pentru 

tineret; 

u) nevoie de sau pentru tineret de urgență - cerința de 

produse sau servicii de sau pentru tineret, exprimată 

explicit ori implicit de persoane fizice sau juridice, a 

cărei nesatisfacere poate prejudicia interesele imediate 

ale unei comunități. 

v) controlul - totalitatea politicilor şi procedurilor 

elaborate cu privire la verificarea respectării 

standardelor de calitate în domeniul tineretului, precum 

și la întocmirea rapoartelor anuale prevăzute de prezenta 

lege.  

w) supravegherea - activitate care transferă cunoştinţe, 

abilităţi şi atitudini de la o persoană cu mai multă 
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experienţă către una cu mai puţină experienţă în 

domeniul tineretului; această relaţie este evaluativă, se 

întinde în timp şi are, în principal, scopul de a îmbunătăţi 

calitatea activităților și serviciilor de tineret. 

x) participant la programul/ proiectul/ acțiunea de sau 

pentru tineret - orice persoană care desfășoară o 

activitate în cadrul sau în beneficiul programului/ 

proiectului/ acțiunii de sau pentru tineret, cu titlu oneros 

sau gratuit, indiferent de statutul său, care poate fi, dar 

fără a se limita la acestea: tânărul care ia parte la 

acțiune, salariat, colaborator persoană fizică sau 

colaborator persoană fizică autorizată, delegat/ detașat/ 

salariat/ angajat al altei entități decât cea care 

organizează programul/ proiectul/ acțiunea de sau 

pentru tineret. 

y) standard - descrierea cerințelor formulate în termen 

de reguli sau rezultate, care definesc nivelul minim 

obligatoriu de realizare a unei activități în tineret. Orice 

standard este formulat în termeni generali sub forma 

unui enunț și se concretizează într-un set de indicatori 

de performanță. Standardele sunt diferențiate pe criterii 

și domenii. 

z) cost unitar -  subvenţie publică sub forma unei sume 

standard alocate în funcție de numărul de unități a 

activităţilor, produselor şi/sau rezultatelor cuantificate 

în conformitate cu condiţiile acordului cu privire la 

activităţi şi/sau produse asumate de către beneficiar. 

aa) sumă forfetară – subveniție publică alocată pentru 

toate costurile eligibile sau pentru un procent din 

costurile eligibile rambursate pe baza unei sume 

standard prestabilite, în conformitate cu condiţiile 

acordului cu privire la activităţi, produse şi/ sau 

rezultate asumate de către beneficiar.  

bb) bugetare participativă pentru tineret – proces de 

finanțare prin care organizațiile de și/sau pentru tineret 

și grupurile informale de tineri propun soluții de 

proiecte, programe sau activități de tineret, comunitatea 

votează aceste propuneri iar implementarea va fi 

asigurată de către inițiator și finanțată de autoritatea 

finanțatoare. 




