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Introducere 

 

Modificarea Metodologiei pentru Concursul național/local de proiecte de tineret și pentru 

Concursul național de proiecte studențești se impune prin prisma faptului că de-a lungul 

timpului, în ciuda evoluției sectorului non-guvernamental, respectiv a formelor asociative ale 

tinerilor, modul în care Ministerul Tineretului și Sportului realiza finanțarea acestui sector nu 

s-a modificat substanțial. 

 

Prin urmare, pornind de la anumite elemente care îngreunează accesul tinerilor la surse de 

finanțare guvernamentală, am analizat modul în care se desfășoară Concursul național/local de 

proiecte de tineret, respectiv Concursul național de proiecte studențești. Am ajuns la concluzia 

că aceste metodologii pot fi modificate în cel mai scurt timp, modificările în cauză înlesnind 

accesibilitatea sectorului de tineret la finanțarea publică prin intermediul MTS. 

 

Descrierea problemei 

 

Anual, Ministerul Tineretului și Sportului aprobă, prin ordin de ministru, o serie de metodologii 

privind Concursul național/local de proiecte de tineret și pentru Concursul național de proiecte 

studențești. În acest an, spre deosebire de alți ani, a existat o singură metodologie cadru, cu 

capitol distincte dedicate fiecărui tip de concurs. Aceasta a fost adoptată prin OMTS nr. 

490/2019. 

 

În ceea ce privește programul de susținere a acțiunilor de tineret desfășurat de Ministerul 

Tineretului și Sportului, reprezentând principala modalitate de sprijinire a activității 

ONGT/ONGS, a existat într-adevăr o evoluție. Astfel, cheltuielile medii/proiect au crescut de 

la 9.200 lei (2013), la 13.000 lei (2018). Maximul a fost atins în 2014, când s-au cheltuit în 

medie 26.000 lei/proiect. De asemenea, în 2019 se estimează un număr de 240 de proiecte 

finanțate. 

 

Tabel 1. Suma alocată de Guvernul României prin Ministerul Tineretului și Sportului în perioada 2013-2019, 
pentru finanțarea acțiunilor de tineret (sursa: Ministerul Finanțelor Publice) 
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Indicator 
Unitate 

de 
măsură 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Cheltuieli 
medii/proiect 

Mii lei 9,2 26 19 25 14 13 18 

Număr 
proiecte 
finanțate 

Număr 500 452 462 210 500 600 240 

Număr tineri 
beneficiari 

Număr 50.000 38.000 40.000 25.000 300.000 44.000 42.000 

 

Aceste cifre sunt greu de interpretat altfel decât prin prisma faptului că, în general, MTS a avut 

o abordare eminamente cantitativă mai degrabă decât calitativă. De asemenea, în cazul în care 

se urmărește atingerea unui număr cât mai mare de beneficiari, ar trebui să fie crescută 

semnificativ finanțarea mai degrabă decât să se impună un mod de raportare care poate 

conduce la erori sau cifre simțitor umflate. 

 

Finanțarea activităților de tineret ar trebui să reprezinte una dintre prioritățile Ministerului 

Tineretului și Sportului. Prin finanțarea proiectelor derulate, ONGT/ONGS pot complementa 

capacitatea administrativa si umana a MTS, aducând o contribuție pozitivă pentru tineri. 

Organizațiile din sectorul de tineret și-au dezvoltat de-a lungul timpului capacitatea de a 

organiza acțiuni pentru tineri, care să aducă un impact semnificativ asupra tinerilor. Faptul că 

sumele alocate în acest sens sunt relativ mici, în contextul în care și aspectele birocratice nu 

sunt de neglijat, determină ca aceste organizații să nu fie extrem de receptive la fondurile 

guvernamentale, determinând automat un număr mai mic de tineri beneficiari. 

 

Pentru anul 2019, suma alocată a fost de 4.891.000 lei, sumă destinată pentru toate programele 

de susținere ale acțiunilor de tineret, în scădere față de suma executată în anul 2018, respectiv 

7.570.000 lei. 

 

În momentul de față, trecând peste problema finanțării scăzute, mai multe organizații non-

guvernamentale, printre care și Ministerul Tineretului și Sportului, au propus o serie de 

amendamente la modificarea acestei metodologii. Organizațiile reclamă, în general, 

următoarele aspecte: 
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- Existența unor formulări vagi sau interpretabile. 

- Lipsa unor consultări suplimentare cu privire la temele și prioritățile stabilite de 

MTS, în special cu reprezentanții Consiliului Consultativ pentru Probleme de Tineret. 

- Lipsa transparenței cu privire la sumele necheltuite în cadrul concursurilor. 

- Solicitarea unor documente a căror relevanță nu poate fi demonstrată, precum 

Extrasul din Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor sau a Certificatului de 

grefă. 

- Discriminarea ONGT care se află în litigiu cu Ministerul Tineretului și Sportului. 

- Lipsa instrumentelor online  pentru depunerea dosarelor/clarificărilor. 

- MTS poate interveni în bugetul proiectului, ceea ce ar putea conduce la 

nesustenabilitatea acestuia. 

- Utilizarea în mod necorespunzător a sumelor rămase necheltuite după desfășurarea 

concursurilor. 

 

Documente de politici publice și acte normative privind problema de soluționat 

 

În sensul prezentei politici publice, nu am reușit să identificăm foarte multe alte documente 

similare. Totuși, precizăm că în vederea formulării acestei politici publice, am apelat la 

următoarele documente: 

• Strategia Națională în domeniul politicii de tineret 2014-20201. 

• Rezoluția Tinerilor2. 

• Analiza finanțării guvernamentale a sectorului de tineret 2013-20183. 

• Situația tineretului și așteptările sale. Diagnoză – Barometrul de opinie publică 

tineret -20144. 

 
1 http://mts.ro/wp-content/uploads/2016/02/Strategia-tineret-final.pdf 
2 http://ctr.ro/wp-content/uploads/2000/03/Rezolutia-Tinerilor.pdf 
3 http://ctr.ro/wp-content/uploads/2018/12/Analiza_finantare_MTS_final_final.pdf 
4http://mts.ro/wp-content/uploads/2019/07/Situatia-tineretului-si-asteptarile-sale-Diagnoza-
Barometru-de-opinie-publica-tineret-2014.pdf 

http://mts.ro/wp-content/uploads/2016/02/Strategia-tineret-final.pdf
http://ctr.ro/wp-content/uploads/2000/03/Rezolutia-Tinerilor.pdf
http://ctr.ro/wp-content/uploads/2018/12/Analiza_finantare_MTS_final_final.pdf
http://mts.ro/wp-content/uploads/2019/07/Situatia-tineretului-si-asteptarile-sale-Diagnoza-Barometru-de-opinie-publica-tineret-2014.pdf
http://mts.ro/wp-content/uploads/2019/07/Situatia-tineretului-si-asteptarile-sale-Diagnoza-Barometru-de-opinie-publica-tineret-2014.pdf
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• Situația tineretului și așteptările sale. Diagnoză – Barometrul de opinie publică 

tineret -20165. 

• Situația tineretului și așteptările sale. Diagnoză – Barometrul de opinie publică 

tineret -20186. 

 

Identificarea și evaluarea variantelor 

 

În ceea ce privește variantele privitoare la aplicare propunerilor privind Metodologia cadru, 

există două variante pe care le-am identificat. Prima este aceea în care nu se realizează 

modificări, impactul social fiind unul negativ. Cea de-a doua variantă este aceea în care 

propunerile înainte în Anexa nr. 1 sunt adoptate. Cele două variante sunt explicitate mai jos, 

pe larg. 

 

Varianta nr. 1 

Descriere variantă Metodologia cadru rămâne neschimbată. 

Impact social Există posibilitatea ca numărul de ONGT care 
aplică pentru finanțare din partea 
Ministerului Tineretului și Sportului să scadă, 
ceea ce ar genera scăderea numărului de 
beneficiari. 

Impact economic și financiar Nu există. 

Implicații bugetare Nu există 

 

Varianta nr. 2 

Descriere variantă Metodologia cadru se modifică în acord cu  
amendamentele propuse în Anexa nr. 1. 

Impact social - Numărul de ONGT care aplică pentru 
finanțare din partea Ministerului Tineretului 
și Sportului va crește. 
- Numărul de beneficiari ai acestor proiecte 
va crește, existând posibilitatea ca 
distribuția la nivel național să se echilibreze. 

 
5http://mts.ro/wp-content/uploads/2019/07/Situatia-tineretului-si-asteptarile-sale-Diagnoza-
Barometru-de-opinie-publica-tineret-2016.pdf  
6http://mts.ro/wp-content/uploads/2019/07/Diagnoza-2018-Situa%C8%9Bia-tineretului-%C8%99i-
a%C8%99tept%C4%83rile-sale.pptx  

http://mts.ro/wp-content/uploads/2019/07/Situatia-tineretului-si-asteptarile-sale-Diagnoza-Barometru-de-opinie-publica-tineret-2016.pdf
http://mts.ro/wp-content/uploads/2019/07/Situatia-tineretului-si-asteptarile-sale-Diagnoza-Barometru-de-opinie-publica-tineret-2016.pdf
http://mts.ro/wp-content/uploads/2019/07/Diagnoza-2018-Situa%C8%9Bia-tineretului-%C8%99i-a%C8%99tept%C4%83rile-sale.pptx
http://mts.ro/wp-content/uploads/2019/07/Diagnoza-2018-Situa%C8%9Bia-tineretului-%C8%99i-a%C8%99tept%C4%83rile-sale.pptx
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- Vor apărea noi categorii de beneficiari, din 
rândul tinerilor care nu sunt organizați într-
un ONGT. 

Impact economic și financiar Nu există. 

Implicații bugetare Va fi necesară o anumită sumă în vederea 
dezvoltării unui sistem informatic pentru 
elaborarea unei platforme online. Anticipăm 
că suma este în jurul a 20.000 lei. 

 

Implicații juridice și planificarea în timp 

- Din punct de vedere juridic, este necesară adoptarea unui nou Ordin al Ministrului 

Tineretului și Sportului privind aprobarea Metodologiei pentru Concursul 

național/local de proiecte de tineret și pentru Concursul național de proiecte 

studențești pentru anul 2020. 

- Acest ordin va fi adoptat la începutul anului 2020, ulterior adoptării Legii bugetului 

de stat pentru anul respectiv. 

- Adoptarea ordinului va respecta prevederile legale aflate în vigoare, precum cele 

ale Legii nr. 544/2011 privind accesul la informațiile de interes public sau a Legii 

nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. 

- Nu sunt necesare alte acte normative. 

 

Monitorizare și evaluare 

- Procesul de monitorizare și evaluare va respecta prevederile Legii nr. 52/2003 

privind transparența decizională în administrația publică. 

- Se impune o monitorizare săptămânală din partea responsabililor de acest proiect 

de OMTS. 

 

Etape ulterioare și instituții implicate 

Nr. 

crt. 
Etapa Descriere Perioadă Responsabili 

1. 

Inițierea modificărilor la 

Metodologia pentru 

Concursul național/local 

de proiecte de tineret și 

Respectarea procedurilor 

legale privitoare la inițierea 

unui proiect de act normativ. 

Decembrie 

2018 
MTS 
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Nr. 

crt. 
Etapa Descriere Perioadă Responsabili 

pentru Concursul național 

de proiecte studențești 

pentru anul 2020 

2. 

Dezbaterea Metodologiei-

cadru cu principalii 

parteneri de dialog din 

sectorul de tineret. 

Contactarea și inițierea unor 

întâlniri de lucru cu principalii 

actori în domeniul de tineret 

(ex. Consiliul Tineretului din 

România, Alianța Națională a 

Organizațiilor Studențești din 

România etc.). Convocarea 

unei ședințe a Consiliului 

Consultativ pe Probleme de 

Tineret în acest scop. 

Decembrie 

2019 

MTS, CCPT, 

alte ONGT 

reprezentative 

3. 

Implementarea 

prevederilor Legii nr. 

52/2003 privind 

transparența decizională 

în administrația publică 

Realizarea procesului de 

consultare în vederea adoptării 

proiectului de OMTS. 

Publicarea și diseminarea 

acestuia. 

Ianuarie 2020 MTS 

4. Adoptarea noului OMTS. - Ianuarie 2020 MTS 
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Anexa nr. 1 – Modificările propuse la Metodologia pentru Concursul național/local de proiecte de tineret și pentru 

Concursul național de proiecte studențești, pentru anul 2020 

Nr. 

crt. 

Subiectul 

la care se 

face 

referire 

OMTS nr. 450/2019 Forma propusă Motivația modificării 

 Art. 2 

alin. (3) 

Nu se finanțează activități generatoare 

de profit sau activități ce presupun 

dezvoltarea infrastructurii 

solicitantului. 

Nu se finanțează activități generatoare 

de profit sau activități ce presupun 

dezvoltarea infrastructurii 

solicitantului. 

 

 Art. 2 

alin. (4) 

Pentru aceeași activitate nonprofit un 

beneficiar nu poate contracta decât o 

singură finanțare nerambursabilă de la 

Ministerul Tineretului și Sportului, în 

decursul unui an fiscal. 

Pentru aceeași eveniment activitate 

nonprofit, un beneficiar nu poate 

contracta decât o singură finanțare 

nerambursabilă de la Ministerul 

Tineretului și Sportului, în decursul 

unui an fiscal. 

Prin actuala formulare a acestui 

articole se poate înțelege faptul că un 

ONGT poate aplica pentru un singur 

proiect din fonduri ale Ministerului 

Tineretului și Sportului, în contextul în 

care nu există o definiție clară a ceea 

ce presupune „activitate nonprofit”. 

Propunem ca, în cazul în care nu se 

dorește renunțarea la acest alineat, să 

se introducă finanțarea unică pentru un 

singur eveniment din partea 

Ministerului Tineretului și Sportului, 

 Art. 4 

alin. (1) 

Temele şi prioritățile pentru concursuri 

se stabilesc anual de către Ministerul 

Tineretului și Sportului și vizează 

domeniile de intervenție prevăzute în 

Strategia națională în domeniul politicii 

de tineret pentru perioada 2015 – 2020, 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 

Temele şi prioritățile pentru concursuri 

se stabilesc anual de către Ministerul 

Tineretului și Sportului și vizează 

domeniile de intervenție prevăzute în 

Strategia națională în domeniul politicii 

de tineret pentru perioada 2015 – 2020, 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 

Considerăm necesară chestionarea 

organizațiilor non-guvernamentale 

implicate în procesul de dialog 

structurat cu Ministerul Tineretului și 

Sportului prin intermediul Consiliului 

Consultativ pentru Probleme de 

Tineret, în contextul în care pot exista 
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Nr. 

crt. 

Subiectul 

la care se 

face 

referire 

OMTS nr. 450/2019 Forma propusă Motivația modificării 

24/2015 și măsurile din Programul de 

Guvernare 2018-2020. Temele și 

prioritățile sunt precizate în 
anunțul de participare publicat în 

Monitorul Oficial al României și pe site-

ul MTS (www.mts.ro)/DJST/DSTMB. 

24/2015 și măsurile din Programul de 

Guvernare 2018-2020. Temele și 

prioritățile sunt precizate în 
anunțul de participare publicat în 

Monitorul Oficial al României și pe site-

ul MTS (www.mts.ro)/DJST/DSTMB. 

Temele și prioritățile pentru 

concursuri sunt dezbătute cel puțin o 

dată în Consiliul Consultativ pentru 

Probleme de Tineret, înainte de 

publicarea lor. 

anumite propuneri care să fie corelate 

cu documentele menționate în art. 4 

alin. (1) sau teme importante pentru 

societate și tineri care să fi fost omisă 

de MTS.  

 Art. 4 

alin. (3) 

stagii/cursuri; concursuri; festivaluri; 

campanii de informare/promovare, 

baze de date, biblioteci electronice, 

platforme online, platforme 

educaționale, pagini web, schimburi de 
experiență, caravane, expoziții, 

târguri, manifestări sportive, seminarii, 

simpozioane, mese rotunde, dezbateri, 

conferințe, evenimente, întâlniri de 

lucru, ateliere de lucru, marcarea unor 

evenimente 

a) cursuri/stagii; 
b) concursuri; 
c) festivaluri; 
d) cinemateci/videoteci; 
e) campanii; caravane; 
f) expoziții; târguri; 
g) activități culturale; 
h) cluburi de tineret; 
i) seminarii, simpozioane, mese 

rotunde, dezbateri, conferințe, 

evenimente, întâlniri de lucru, 

ateliere de lucru, marcarea unor 

evenimente; 
j) centre de resurse; 

Solicităm revenirea la o formulă 

aproximativ similară cu cea aprobată 

prin OMTS nr. 121/2018 privind 

aprobarea Metodologiei pentru 

Concursul național/local de proiecte 

de tineret, respectiv pentru Concursul 

național de proiecte studențești. 

Considerăm că este necesară 

finanțarea unor școli de vară, respectiv 

a serviciilor de consiliere și consultanță 

prin intermediul acestor proiecte. 

about:blank
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Nr. 

crt. 

Subiectul 

la care se 

face 

referire 

OMTS nr. 450/2019 Forma propusă Motivația modificării 

k) bănci și baze de date, biblioteci 

electronice; pagini web și platforme 

online; pagini web și platforme 

educaționale web și mobile; 
l) schimburi de experiență 
m) tabere; 
n) școli de vară; 
o) consiliere și consultanță. 

 Art. 5 

alin. (3) 

Sumele nealocate la concursuri se 

reportează în cadrul P2/P4, pentru 

proiecte proprii, cu aprobarea 

conducerii MTS. 

Sumele nealocate la concursuri se 

reportează în cadrul P2/P4, pentru 

proiecte proprii, cu aprobarea 

conducerii MTS. Aceste decizii sunt 

publicate pe site-ul MTS în maximum 

3 zile de la luarea deciziilor. 

Considerăm că este necesară publicare 

pe site-ul MTS a sumelor nealocate în 

urma concursurilor. În acest sens, 

ONGT ar putea veni cu propuneri în 

timp util pentru cheltuirea acestor 

fonduri, în contextul în care au existat 

probleme în acest sens în ultimii ani. 

 
Art. 6 

alin. (1) 

lit. i) 

se încadrează în perioada de derulare 

stabilită pentru concurs; 

se încadrează în perioada de derulare 

stabilită pentru concurs, perioadă 

precizată în anunțul de participare și 

pe site-ul MTS/DJST/DSTMB; 

Amendamentul are scopul de a crește 

gradul de transparență. Astfel, s-ar 

reveni la prevederi existente în OMTS 

nr. 121/2018 privind aprobarea 

Metodologiei pentru Concursul 

național/local de proiecte de tineret, 

respectiv pentru Concursul național de 

proiecte studențești. 

 
Art. 7 

alin. (1) 

lit. a) 

Desfășoară 

programe/proiecte/activități pentru 

tineri/studenți, conform Extrasului din 

Desfășoară 

programe/proiecte/activități pentru 

tineri/studenți, conform Statutului 

Statutul organizației, în conformitate 

cu art. 16 alin. (3) lit. a) din OG nr. 

26/2000, cuprinde scopul fundației, 
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Nr. 

crt. 

Subiectul 

la care se 

face 

referire 

OMTS nr. 450/2019 Forma propusă Motivația modificării 

Registrul Special al Asociațiilor și 

Fundațiilor sau a Certificatului de grefă 

și a regulamentului intern de 

organizare și funcționare, în cazul 

fundațiilor județene pentru tineret 

propriu, prezentat în copie legalizată, 

și a regulamentului intern de 

organizare și funcționare, în cazul 

fundațiilor județene pentru tineret 

unde se poate observa dacă ONGT-urile 

desfășoară sau nu 

programe/proiecte/activități pentru 

tineri/studenți. De asemenea, există 

instanțe care nu remit extrase din 

Registrul Special al Asociațiilor și 

Fundațiilor sau a Certificatului de grefă 

într-o formă agreată de Ministerul 

Tineretului și Sportului. De asemenea, 

Registrul Special al Asociațiilor și 

Fundațiilor nu este întotdeauna 

actualizat la zi. Considerăm că 

modificarea acestei prevederi ar 

conduce la o creștere a numărului de 

organizații participante la concurs, prin 

reducerea birocrației. 

 
Art. 7 

alin. (2) 

lit. h) 
se află în litigiu cu MTS/DJST/DSTMB; Se elimină 

Considerăm excesivă prevederea 

conform căreia un ONGT este privat de 

finanțare publică dacă se află în litigiu 

cu MTS/DJST/DSTMB. Astfel, 

considerăm necesară emiterea unei 

decizii definitive pentru a putea fi 

stabilit raportul de vinovăție al 

părților.  
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Nr. 

crt. 

Subiectul 

la care se 

face 

referire 

OMTS nr. 450/2019 Forma propusă Motivația modificării 

 
Art. 7 

alin. (2) 

lit. i) 

depun un număr de proiecte mai mare 

decât cel prevăzut în anunțul de 

participare 
Se elimină 

Neștiind câte proiecte va câștiga, 

considerăm că un solicitant ar trebui să 

beneficieze de libertatea de a depune 

oricâte proiecte consideră că poate 

implementa, urmând ca în cazul în care 

câștigă mai multe proiecte decât 

numărul maximum permis, să renunțe 

în funcție de preferință, în limita 

cadrului legal existent, la cele care 

sunt în plus. 

 
Art. 8 

alin. (1) 

lit. e) 
Se adaugă 

anunț la sediul MTS, afișat într-un 

spațiu ușor accesibil și vizibil. 

Această prevedere este propusă în baza 

principiilor Legii nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informațiile de interes 

public (art. 5 alin. (4)), respectiv OMTS 

nr. 121/2018 privind aprobarea 

Metodologiei pentru Concursul 

național/local de proiecte de tineret, 

respectiv pentru Concursul național de 

proiecte studențești. 

 Art 8 alin. 

(2) lit. e) 
anunț la sediul DJST/DSTMB 

anunț la sediul DJST/DSTMB afișat într-

un spațiu ușor accesibil și vizibil. 
Vezi art. 8 alin (1) lit. e) 

 Art. 8 

alin. (8) 

MTS/DJST/DSTMB are obligația de a 

răspunde solicitărilor prin poșta 

electronică, cu cel puțin 4 zile 

calendaristice înainte de data limită de 

depunere a proiectelor. Toate 

MTS/DJST/DSTMB are obligația de a 

răspunde solicitărilor prin poșta 

electronică, cu cel puțin 4 zile 

calendaristice înainte de data limită de 

depunere a proiectelor. Toate 

Revenirea la forma art. 5 alin. (8) din 

OMTS nr. 121/2018 privind aprobarea 

Metodologiei pentru Concursul 

național/local de proiecte de tineret, 
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întrebările și răspunsurile se postează 

pe site-ul MTS/DJST/DSTMB 
întrebările și răspunsurile se postează 

pe site-ul MTS/DJST/DSTMB, fără 

indicarea persoanelor care au 

transmis întrebările. 

respectiv pentru Concursul național de 

proiecte studențești + GDPR. 

 Art. 9 

alin. (1^1) 
Se adaugă 

În cazul în care sediul solicitanților nu 

se află în Municipiul București (pentru 

concursurile desfășurate la nivel 

național), respectiv în municipiul 

reședință de județ (pentru 

concursurile desfășurate la nivel 

județean/Municipiul București), 

documentele pot fi trimise prin e-

mail, în format scan. 

Considerăm că, în vederea 

debirocratizării procesului, respectiv a 

creșterii gradului de flexibilitate în 

vederea creșterii numărului de 

potențiali solicitanți, este necesar ca 

aceștia să aibă posibilitatea de a 

depune într-o primă etapă 

documentele în format electronic, prin 

e-mail. O astfel de măsură ar scădea 

considerabil eforturile potențialilor 

solicitanți. 

 Art. 9 

alin. (4) 
Se adaugă 

Dacă solicitanții care au apelat la 

prevederile art. 9 alin. (1^1) au fost 

selectați în vederea finanțării la 

concursul național de proiecte, 

aceștia vor depune documentele 

necesare în format fizic la sediul MTS 

în termen de 7 zile lucrătoare. În 

cazul în care aceștia nu vor depune 

documentele, se va considera că au 

renunțat la finanțare. 

Este necesar ca în completarea 

propunerii de la art. 9 alin. (4) să fie 

prevăzut modul în care cei care au 

trimis proiectele prin e-mail, să le 

depună și în format fizic. 
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 Art. 12 

alin. (10) 

Solicitanții care nu îndeplinesc 

condițiile administrative după 

completarea documentelor, sunt 

eliminați din concurs. 

Solicitanții care nu îndeplinesc 

condițiile administrative după 

completarea documentelor, sunt 

eliminați din concurs. Comisia de 

selecție va trimite în scris 

solicitantului o motivare a respingerii 

proiectului, precum și propuneri 

privitoare la îmbunătățirea 

proiectului, în termen de cel mult 30 

de zile lucrătoare de la anunțarea 

rezultatelor acestei etape. 

Una din principalele solicitări realizate 

de-a lungul anilor în cadrul Consiliului 

Consultativ pentru Probleme de 

Tineret, dar nu numai, a fost aceea ca 

solicitanții să beneficieze de feedback 

din partea comisiei de selecție în 

vederea îmbunătățirii calității 

aplicațiilor solicitanților. 

 Art. 13 

alin. (6) 

Membrii comisiei de selecție au dreptul 

de a opera modificări în bugetul 

proiectului de tineret/studențesc.   

Membrii comisiei de selecție au dreptul 

de a opera modificări în bugetul 

proiectului de tineret/studențesc, fără 

a exista posibilitatea ca contribuția 

din partea solicitantului să crească. 

Suma scăzută din partea MTS nu poate 

fi mai mare de 10% din proiect, acest 

lucru urmând să fie argumentat 

temeinic de membrii echipei de 

selecție. Singurele cazuri unde se 

poate proceda la o scădere mai mare 

sunt cele în care prin prisma poziției 

în clasament proiectele ar putea fi 

finanțare, însă sumele de bani nu sunt 

Considerăm că modificări mai mari de 

10% în bugetul proiectului por afecta în 

mod real sustenabilitatea acestuia. 

Prin urmare, ar trebui să existe o limită 

în acest sens, respectiv să existe o 

argumentare extrem de temeinică. De 

asemenea, în cazul în care rămâne 

finanțare pentru mai multe proiecte, 

dar tăierea ar fi mai mare de 10%, se 

poate proceda la tăieri mai mari de 

buget, urmând ca proiectul să fie 

actualizat în consecință. 
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suficiente, urmând ca proiectul să fie 

adaptat acestei situații. 

 Art. 14 

alin. (1) 

Pentru a fi selectat în vederea 

finanțării la concursurile naționale și 

locale, proiectul trebuie să obțină un 

punctaj minim de 60 de puncte și un 

punctaj minim de jumătate (50%) din 

punctajul maxim aferent criteriului C7 

(bugetul este estimat realist și este în 

concordanță cu activitățile 

planificate). 

Pentru a fi selectat în vederea 

finanțării la concursurile naționale și 

locale, proiectul trebuie să obțină un 

punctaj minim de 50 de puncte și un 

punctaj minim de jumătate (50%) din 

punctajul maxim aferent criteriului C7 

(bugetul este estimat realist și este în 

concordanță cu activitățile 

planificate). 

În vederea creșterii numărului de 

proiecte declarate câștigătoare, 

considerăm că pot fi finanțare și 

proiectele care au obținut un minimum 

de 50 de puncte. Considerăm că nu 

poate fi vorba de o scădere din punct 

de vedere calitativ, dată fiind 

complexitatea indicatorilor avuți în 

cadrul procesului de evaluare. 

 Art. 17 

alin. (1) 

După afișarea rezultatelor finale, 

MTS/DJST/DSTMB transmite, prin 

email, către solicitanții declarați 

câștigători, o adresă prin care li se 

solicită acordul cu privire la termenii 

finanțării. În situația în care, un 

solicitant nu acceptă termenii 

finanțării și/sau nu transmite acordul în 

termen de maximum 3 zile, contractul 

de finanțare nerambursabilă nu se 

încheie, urmând a fi contactați 

solicitanții de pe lista de rezerve, în 

ordinea punctajului 

După afișarea rezultatelor finale, 

MTS/DJST/DSTMB transmite, prin 

email, către solicitanții declarați 

câștigători, o adresă prin care li se 

solicită acordul cu privire la termenii 

finanțării. În situația în care, un 

solicitant nu acceptă termenii 

finanțării și/sau nu transmite acordul în 

termen de maximum 4 zile lucrătoare, 

contractul de finanțare nerambursabilă 

nu se încheie, urmând a fi contactați 

solicitanții de pe lista de rezerve, în 

ordinea punctajului 

Considerăm că este necesar un o 

perioadă de timp mai extinsă, în special 

în cazul proiectelor unde apar 

modificări din punct de vedere al 

bugetului. 

 Art. 18 

alin. (4) 
Se adaugă 

Beneficiarii vor fi informați cel târziu 

în momentul semnării contractului cu 

Este necesar a fi clarificat acest aspect 

pentru a nu exista dubii cu privire la 
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privire la persoana care va gestiona 

relația cu aceștia pe perioada 

proiectului din partea 

MTS/DJST/DSTMB. 

persoana care este responsabilă de 

gestionarea relației din partea 

MTS/DJST/DSTMB cu beneficiarul. 

 Art. 21 

alin. (1) 

Pentru realizarea proiectului de 

tineret/studențesc se poate face 

decontare parțială, în baza 

documentelor justificative legal 

întocmite, de până la 70% din valoarea 

contractului de finanțare, în timpul 

desfășurării activităților proiectului și 

în condițiile în care acesta are o durată 

mai mare de 45 de zile. 

Pentru realizarea proiectului de 

tineret/studențesc se poate face 

decontare parțială, în baza 

documentelor justificative legal 

întocmite, de până la 70% din valoarea 

contractului de finanțare, în timpul 

desfășurării activităților proiectului și 

în condițiile în care acesta are o durată 

mai mare de 30 de zile. 

Solicităm revenirea la formularea 

prezentă în OMTS nr. 121/2018 privind 

aprobarea Metodologiei pentru 

Concursul național/local de proiecte 

de tineret, respectiv pentru Concursul 

național de proiecte studențești. 

Această facilitate este extrem de utilă 

pentru beneficiari. 

 Art. 22 

pct. 9 

Lista de participanți, în original, este 

obligatorie pentru toate proiectele de 

tineret/studențești și se întocmește 

conform modelului din Anexa nr. 11. 

Lista de participanţi trebuie să 

cuprindă toate persoanele pentru care 

se fac cheltuieli. Lista de participanți 

se va însoți obligatoriu de tabelul 

centralizator cu participanții la proiect 

prevăzut la Anexa nr. 11.1, întocmit pe 

baza declarațiilor prevăzute la Anexa 

nr. 11.2; aceste declarații se păstrează 

la beneficiar. Lista de participanți și 

Lista de participanți, în original, este 

obligatorie pentru toate proiectele de 

tineret/studențești și se întocmește 

conform modelului din Anexa nr. 11. 

Lista de participanți trebuie să 

cuprindă toate persoanele pentru care 

se fac cheltuieli. Participanții vor lua 

la  cunoștință cele prevăzute în 

declarația cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal 

prevăzută în Anexa nr. 11.2. 

Nu este necesar să se facă mai mult 

decât un singur tabel, care să conțină 

toate datele solicitate. Dat fiind 

numărul mare de participanți, 

completarea unui număr mare de 

tabele, în mai multe exemplare, 

precum și semnarea în original a 

declarației prevăzute la Anexa nr. 11.2 

ar îngreuna excesiv din punct de vedere 

birocratic participanții și nu este 

rezonabil pentru organizatori. Există 

finanțări prin programe 

nerambursabile, precum Erasmus+, 
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tabelul prevăzut în Anexa 11.1 se vor 

realiza după ce fiecare participant a 

completat declarația cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter 

personal prevăzută în Anexa nr. 11.2. 

unde beneficiarii nu sunt împovărați de 

astfel de aspecte birocratice. La finalul 

tabelului cu propuneri se va regăsi 

propunerea noastră pentru Anexa nr. 

11. De asemenea, Anexa nr. 11.2 

devine Anexa nr. 11.1 

 Art. 23 

lit. d) 

pontajul de masă, în original, întocmit 

conform Anexei nr. 13, semnat de 

unitatea prestatoare; 
Eliminare 

Propunem existența unei liste unice 

care să cuprindă date despre: 

participanți, cazare și masă, cu scopul 

de a reduce birocrația, care va fi în 

propunerea noastră din Anexa nr. 11 

 Art. 24 

lit. c) 

diagrama de cazare, în original, 

conform modelului prezentat în Anexa 

nr. 12, semnat de unitatea prestatoare; 
Eliminare Vezi mai sus. 

 Art. 28 

lit. g) 
declarația de disponibilitate a 

formatorului 
Eliminare 

O astfel de solicitare este absurdă, în 

contextul în care facilitatorul va 

participa la eveniment. 

 Art. 32 

lit. b) 
tratațiile se acordă în limita a 6,5 

lei/persoană/zi 
tratațiile se acordă în limita a 13 

lei/persoană/zi 

Această sumă nu a fost modificată 

pentru a fi adaptată realității curente, 

în care inflația a crescut semnificativ 

prețurile. În cazul în care se dorește 

oferirea unor tratații adecvate, această 

sumă este insuficientă. 

 Art. 35 

alin. (2) 

Beneficiarii au obligația de a 

achiziționa bunurile și serviciile cu 

respectarea principiilor prevăzute în 

Beneficiarii au obligația de a 

achiziționa bunurile și serviciile cu 

respectarea principiilor prevăzute în 

MTS/DJST/DSTMB nu au capacitatea în 

mod real de a evalua aplicarea 

principiului 3 E, personalul nefiind 
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legislația în vigoare privind atribuirea 

contractelor de achiziție publică, 

inclusiv principiul celor 3 E 

(economicitate, eficiență și 

eficacitate). În situația în care există o 

suspiciune privind nerespectarea 

principiului celor 3 E, MTS/ DJST/ 

DSTMB pot solicita clarificări sau pot 

refuza plata. 

legislația în vigoare privind atribuirea 

contractelor de achiziție publică, 

inclusiv principiul celor 3 E 

(economicitate, eficiență și 

eficacitate). În situația în care există 

o suspiciune privind nerespectarea 

principiului celor 3 E, MTS/ DJST/ 

DSTMB pot solicita clarificări sau pot 

refuza plata. 

instruit în acest sens. De asemenea, în 

acest context, ar putea să existe 

abuzuri din partea celor care evaluează 

achizițiile beneficiarilor. 

 Art. 36 

Documentația completă pentru 

decontarea cheltuielilor se transmite 

finanțatorului de către beneficiar în 

termen de maximum 7 zile 

calendaristice   de la terminarea 

proiectului de tineret/studențesc. În 

cazul în care beneficiarul depune 

documentația incompletă, MTS va 

notifica, în scris, beneficiarul, care are 

obligația de a aduce completările 

solicitate în termen de maxim 3 zile 

lucrătoare de la data primirii 

notificării. În caz contrar 

MTS/DJST/DSTMB sistează acordarea 

finanțării proiectului de tineret/ 

studențesc 

Documentația completă pentru 

decontarea cheltuielilor se transmite 

finanțatorului de către beneficiar în 

termen de maximum 10 zile 

calendaristice   de la terminarea 

proiectului de tineret/studențesc. În 

cazul în care beneficiarul depune 

documentația incompletă, MTS va 

notifica, în scris, beneficiarul, care are 

obligația de a aduce completările 

solicitate în termen de maxim 5 zile 

lucrătoare de la data primirii 

notificării. În caz contrar 

MTS/DJST/DSTMB sistează acordarea 

finanțării proiectului de tineret/ 

studențesc 

Considerăm că este necesară 

introducerea unor termene limită mai 

laxe, care să vină în ajutorul 

beneficiarilor. Cel puțin în cazul 

concursurilor de proiecte desfășurate 

la nivel național, trimiterea acestor 

documente reprezintă un efort în 

condițiile actualei infrastructuri de 

transport. Prin urmare, este necesară 

adecvarea acestor termene. 
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 Art. 39 

Cererea de decontare este verificată în 

termen de 10 zile lucrătoare. Se pot 

cere clarificări și completări, pe care 

beneficiarul este obligat să le transmită 

în termen de 3 zile lucrătoare, de la 

primirea solicitării. În cazul în care 

completările solicitate nu sunt 

conforme, beneficiarul pierde dreptul 

la decontare, prin aplicarea art. 38. 

Cererea de decontare este verificată în 

termen de 10 zile lucrătoare. Se pot 

cere clarificări și completări, pe care 

beneficiarul este obligat să le transmită 

în termen de 5 zile lucrătoare, de la 

primirea solicitării. În cazul în care 

completările solicitate nu sunt 

conforme, beneficiarul pierde dreptul 

la decontare, prin aplicarea art. 38. 

Considerăm termenul de 3 zile a fi unul 

insuficient. Pentru completările 

solicitate din partea beneficiarilor, 

considerăm termenul de 5 zile a fi unul 

adecvat. 

 Art. 40 

MTS/DJST/DSTMB întocmește anual un 

raport al concursurilor în care se 

precizează cel puțin: numărul total de 

solicitări de finanțare primite, numărul 

total de proiecte finanțate, absorbția 

realizată, valoarea planificată și 

realizată a indicatorilor standard. 

MTS/DJST/DSTMB întocmește anual un 

raport al concursurilor, publicându-l 

pe paginile web ale MTS/DJST/DSTMB, 

în care se precizează cel puțin: 
a) numărul total de solicitări de 

finanțare primite, precum și 

denumirea solicitanților și a 

proiectelor 
b) numărul total de proiecte finanțate, 

precum și denumirea solicitanților și 

a proiectelor 
c) absorbția realizată 
d) valoarea planificată și realizată a 

indicatorilor standard 
e) durata medie a proiectelor 
f) numărul total de beneficiari direcți 

și indirecți pe județe 
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g) analiză calitativă a modului în care 

s-a desfășurat implementarea 

acestora și relaționarea beneficiarilor 

cu MTS/DJST/DSTMB 

 
Anexa nr. 11 

- Antet beneficiar – 

Proiectul de tineret/studențesc: 

Localitatea: 

Perioada: 

Unitatea prestatoare de servicii: 

Nr.crt Nume și 
prenume 

Organizație Perioada 
participării 

CNP Seria și numărul Carnetului de 
student/nr.adeverință (unde 
este cazul) 

Adresă de e-
mail și număr 
de telefon 

Acord 
GDPR 
(da/nu) 

Semnătură 

 


