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Introducere 

 

La nivel declarativ, tinerii reprezintă întotdeauna o prioritate pentru decidenții politici. Programul 

de guvernare 2018-2020 precizează, spre exemplu, faptul că „tinerii sunt viitorul României, resursa 

strategică a țării, pentru care statul român are datoria să asigure toate condițiile unei vieți decente și 

prospere. Doar prin crearea de noi locuri de muncă, prin îmbunătățirea calității și a accesului la educație, 

prin susținerea familiei tinere, prin stimularea natalității putem asigura noilor generații un viitor aici, 

acasă, în România”. 

Clasa politică apreciază talentul și dăruirea tinerilor, menționând aproape de fiecare dată că 

este important să se investească în viitor. Din păcate, acest discurs nu este însoțit mai mereu și de acțiuni 

concrete pentru a îmbunătăți viața acestora. Acest lucru este extrem de deranjant și de păgubos pentru 

că investiția în tineri reprezintă cea mai sigură investiție pe care o poate realiza un stat. 

Dincolo de faptul că educația reprezintă aspectul fundamental în realizarea oricărui tânăr, 

calitatea vieții acestuia depinde și de mulți alți factori care nu se regăsesc în unitățile școlare sau în 

instituțiile de învățământ superior. Răspunsul la aceste nevoi ale tinerilor constă în activități care variază 

de la consiliere și informare, formare, oportunități de voluntariat, de practică și adaptare profesională, 

participare civică, activități culturale și de divertisment – organizate fie de autorități publice, fie, de 

multe ori mult mai eficient, de asociații neguvernamentale de profil.  

Prezentul document și-a propus să analizeze modul în care Guvernul României a finanțat 

activitatea de tineret în ultimii 5 ani. În acest sens, am analizat bugetul alocat Ministerului Tineretului și 

Sportului, în special alocarea pentru componenta de tineret. Din păcate, constatăm cu durere faptul că 

tinerii români nu reprezintă o prioritate pentru Guvern decât la nivel speculativ. 

 

 
Figură 1. Evoluția numărului de tineri din România în perioada 2003-2018 (sursa: INS Tempo) 

 

7546097 7424366

6955394

5951577 5851635 5705341
5484822

5192474 5074748

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2018



 

2 
 

În perioada 2013-2018, numărul tinerilor din România (în sensul Legii tinerilor nr. 350/2006, 

însemnând cetățenii cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani) a scăzut cu 2.471.349, de la 7.546.097, la 

5.074.748, fiind vorba de o scădere de 32,75%. În perioada supusă analizei noastre, 2013-2018, numărul 

tinerilor a scăzut cu 630.593, însemnând o scădere de 11,05%. Cifrele sunt de-a dreptul înfiorătoare, în 

contextul în care trendul este către o accentuare a depopulării, în special în rândul tinerilor. De 

asemenea, cifrele Institutului Național de Statistică nu pot cuprinde în totalitate acest fenomen în 

ipoteza în care există un număr semnificativ de tineri care formal sunt rezidenți în România, însă locuiesc 

sau își desfășoară activitatea într-un alt stat membru al Uniunii Europene. 

În aceste condiții, este mai mult decât vital ca tinerii să primească un sprijin corespunzător din 

partea Guvernului României. Pentru a dezvolta, printre altele, mecanismele adecvate unei dezvoltări și 

integrări armonioase a acestora, respectiv pentru a combate precaritatea vieții celor mai mulți, este 

necesară alocarea unor fonduri semnificativ mai mari. 
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Finanțarea alocată Ministerului Tineretului și Sportului 

 

Structura bugetului MTS 

 

În ultimii ani, Guvernul României a alocat sume modice de bani către tineri. Chiar dacă în perioada 

2013-2018, suma alocată pentru Ministerul Tineretului și Sportului, în ansamblul său, a crescut de la 

228.601.000 lei la 341.478.000 lei, reprezentând o mărime de 49,37%, această creștere este una falsă. 

În fapt asistăm la o creștere procentuală infimă ca pondere din PIB, de 0,001%. Practic, raportat la 

Produsul Intern Brut, bugetul alocat pentru tineret și sport a stagnat în această perioadă. Trebuie să 

menționăm faptul că a existat un trend crescător până în anul 2015, când s-a atins suma „record” de 

0,0445% din PIB, însă în anul următor a existat o scădere de aproximativ 9%. 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Sumă alocată (mii 

lei) 
228.601 257.565 317.365 288.798 285.032 341.478 

% din PIB 0,0360% 0,0385% 0,0445% 0,0377% 0,0332% 0,0370% 

Figură 2. Bugetul alocat de Guvernul României pentru Ministerul Tineretului și Sportului în perioada 2013-2018 (sursa: 

Ministerul Finanțelor Publice) 

 

În perioada 2013-2018, procentul alocat pentru componenta de sport, în comparație cu cel 

alocat pentru cea de tineret, s-a menținut relativ constant. Astfel, în 2018, 69,94% din fondurile alocate 

pentru MTS au mers către sport (238.828.000 lei), în timp ce doar 30,06% au mers către tineret 

(102.650.000 lei). Fără nicio intenție de a minimaliza eforturile sportivilor români și ale asociațiilor 

sportive, care sunt la rândul lor subfinanțați, considerăm că această distribuție este inechitabilă.  

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Bugetul MTS 228.601 257.565 317.365 288.798 285.032 341.478 

Componenta de sport 162.654 188.828 232.877 198.750 213.527 238.828 

% Componenta de sport 71.15% 73.31% 73.38% 68.82% 74.91% 69.94% 

Componenta de tineret 65.947 68.737 84.488 90.048 71.505 102.650 

% componenta de tineret 28,85% 26,69% 26,62% 31,18% 25,09% 30,06% 

Figură 3. Bugetul alocat de Guvernul României pentru Ministerul Tineretului și Sportului în perioada 2013-2018, pe 

componente (sursa: Ministerul Finanțelor Publice) 

 

Situația este și mai dezamăgitoare dacă ne raportăm la procentul din PIB alocat tineretului. În 

perioada 2013-2018 asistăm la o creștere de 0,001% ca pondere din PIB, în contextul în care a existat 

un maximum de 0,0119%  în anul 2015 și 2016. De asemenea, în 2017 a existat un minimum de 0,0083% 

din PIB. Situația s-a ameliorat, dacă ne putem exprima astfel, în acest an, fiind înregistrată o creștere cu 

0,003%  față de anul precedent. Totuși, procentul alocat de Guvern din Produsul Intern Brut pentru 

tineri este unul insignifiant. Desigur, în cadrul acestor sume nu sunt înglobate cheltuielile cu educația, 

sănătatea sau asistența socială a tinerilor, însă o dezvoltare armonioasă a acestora este imposibilă în 
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lipsa unor condiții prielnice, care depășesc nevoile atinse prin domeniile menționate mai sus și care, în 

mod evident, nu pot să existe în contextul unei subfinanțări cronice. 

 

% din PIB 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Buget MTS 0,0360% 0,0385% 0,0445% 0,0377% 0,0332% 0,0370% 

MTS - Sport 0,0256% 0,0282% 0,0327% 0,0260% 0,0249% 0,0258% 

MTS - Tineret 0,0104% 0,0103% 0,0119% 0,0118% 0,0083% 0,0111% 

Figură 4. Bugetul alocat de Guvernul României pentru Ministerul Tineretului și Sportului în perioada 2013-2018, calculat 

procentual din Produsul Intern Brut, pe componente (sursa: Ministerul Finanțelor Publice, INS Tempo) 

 

Suma alocată de Guvernul României prin Ministerul Tineretului și Sportului, pe componenta de 

tineret, pentru fiecare tânăr din România a crescut cu 74,33%. Creșterea procentuală este una 

semnificativă, însă dacă stăm să analizăm care este suma în sine, aceasta este incredibil de mică. Astfel, 

chiar și cu această creștere, Ministerul Tineretului și Sportului a alocat în 2018 suma de 20,02 lei pentru 

fiecare tânăr din țara noastră. 

 

 
Figură 5. Suma alocată de Guvernul României prin Ministerul Tineretului și Sportului în perioada 2013-2018,pe componenta 

de tineret, pentru fiecare tânăr din România (sursa: Ministerul Finanțelor Publice, INS Tempo) 

 

Chiar și această sumă ne poate induce în eroare, întrucât pentru activitățile pentru tineret 

desfășurate de MTS, de direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv a Municipiului București, 

precum și de ONGT/ONGS, Guvernul a alocat în 2018, prin MTS, suma de 1,49 lei pentru activitățile de 

profil, calculat pentru fiecare tânăr din România. Această sumă este suficientă pentru a cumpăra un 

covrig. 
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Figură 6. Suma alocată de Guvernul României prin Ministerul Tineretului și Sportului în perioada 2013-2018, pe componenta 

de activități pentru tineret, pentru fiecare tânăr din România (sursa: Ministerul Finanțelor Publice, INS Tempo) 

 

Bugetul Ministerului Tineretului și Sportului, în speță cel alocat pentru tineret, este defalcat într-

o serie de componente. Banii sunt acordați pentru următoarele programe: 

• Centre de agrement 

• Program de centre de tineret 

• Program de cercetare socială în domeniul tineretului 

• Program de susținere a acțiunilor de tineret 

• Dezvoltarea și diversificarea ofertei de servicii și programe pentru tineri, în special studenți 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Suma 

(mii 

lei) 

% din 

total 

MTS 

Suma 

(mii 

lei) 

% din 

total 

MTS 

Suma 

(mii 

lei) 

% din 

total 

MTS 

Suma 

(mii 

lei) 

% din 

total 

MTS 

Suma 

(mii 

lei) 

% din 

total 

MTS 

Suma 

(mii 

lei) 

% din 

total 

MTS 

Centre de agrement 56397 
24,67

% 
56745 

22,03

% 
73288 

23,09

% 
79998 

27,70

% 
58105 

20,39

% 
85000 

24,89

% 

Program de centre de 

tineret 
800 0,35% 800 0,31% 700 0,22% 750 0,26% 500 0,18% 800 0,23% 

Program de cercetare 

socială în domeniul 

tineretului 

350 0,15% 162 0,06% 200 0,06% 250 0,09% 20 0,01% 130 0,04% 

Program de susținere a 

acțiunilor de tineret 
4600 2,01% 9530 3,70% 8800 2,77% 4950 1,71% 6980 2,45% 7570 2,22% 

Dezvoltarea și 

diversificarea ofertei de 

servicii și programe pentru 

tineri, în special studenți 

3800 1,66% 1500 0,58% 1500 0,47% 4100 1,42% 5900 2,07% 9150 2,68% 

Tabel 1. Suma alocată de Guvernul României prin Ministerul Tineretului și Sportului în perioada 2013-2018, defalcată pe 
componente de activități pentru tineret (sursa: Ministerul Finanțelor Publice) 
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În anul 2018, cea mai semnificativă sumă a fost alocată pentru centrele de agrement – 

85.000.000 lei, reprezentând 24,89% din bugetul Ministerului Tineretului și Sportului. Pentru programul 

de centre de tineret au fost alocați 800.000 lei, reprezentând 0,23% din bugetul total al MTS, în timp ce 

pentru programul de cercetare socială în domeniul tineretului au fost alocați 130.000 lei (0,04%). Pentru 

programul de susținere a acțiunilor de tineret s-au alocat 7.570.000 lei (2,22%) în timp ce pentru 

dezvoltarea și diversificarea ofertei de servicii și programe pentru tineri, în special studenți, au fost 

acordate 9.150.000 lei (2,68%). 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Centre de agrement 85,52% 82,55% 86,74% 88,84% 81,26% 82,81% 

Program de centre de tineret 1,21% 1,16% 0,83% 0,83% 0,70% 0,78% 

Program de cercetare socială în domeniul 

tineretului 
0,53% 0,24% 0,24% 0,28% 0,03% 0,13% 

Program de susținere a acțiunilor de 

tineret 
6,98% 13,86% 10,42% 5,50% 9,76% 7,37% 

Dezvoltarea și diversificarea ofertei de 

servicii și programe pentru tineri, în 

special studenți 

5,76% 2,18% 1,78% 4,55% 8,25% 8,91% 

Tabel 2. Suma alocată de Guvernul României pentru componenta de tineret, prin Ministerul Tineretului și Sportului, în 
perioada 2013-2018, defalcată procentual pe componente de activități pentru tineret (sursa: Ministerul Finanțelor Publice) 

 Dacă ne raportăm la procentul din totalul alocat pentru tineret din bugetul MTS, Centrele de 

agrement au repartizate, în 2018,  o pondere de 82,81%, fiind urmate de Dezvoltarea și diversificarea 

ofertei de servicii și programe pentru tineri, în special studenți (8,91%), Program de susținere a acțiunilor 

de tineret (7,37%), Program de centre de tineret (0,78%) și Program de cercetare socială în domeniul 

tineretului (0,13%). 

 

Finanțarea activității centrelor de tineret 

Centrele de tineret reprezintă acele spații fizice destinate tinerilor, în care aceștia beneficiază 

de îndrumare, consiliere, oportunități de dezvoltare personală și de petrecere a timpului liber, precum 

și de oportunități de învățare1. În mod normal, acestea asigură aceste servicii în mod gratuit pentru 

tineri, prin intermediul lucrătorilor de tineret, al liderilor sau specialiștilor de tineret, care pot fi angajați 

sau voluntari2. 

De asemenea, acestea pot fi considerate „niște spații sigure dedicate tinerilor în care, sub 

supravegherea unor adulți pregătiți profesional, ei pot experimenta și învăța fără existența riscurilor”. 

Ministerul Tineretului și Sportului, prin intermediul Direcțiilor Județene pentru Sport și Tineret, cu 

sprijinul autorităților locale și al ONG-urilor, înființează și derulează programe de tipul centru de tineret, 

acesta fiind definit astfel: „proiect în cadrul Programului de centre de tineret – P1, care implică 

                                                           
1 Cosmin Catană, Irina Lonean, Carmen Marcu, Manual de dezvoltare a ONG-urilor de tineret și a partenerilor sociali 
în vederea formulării și promovării de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, Editura Karpat, 
București, 2018, p. 51 
2 Ibidem, p. 52 
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dezvoltarea unui set de activități/servicii specifice pentru tineri, în funcție de nevoile și interesele 

identificate ale tinerilor, într-o locație determinată, cu caracter permanent, asigurate preponderent de 

consilieri, lucrători și lideri de tineret, precum și de alte persoane”3. 

Printre activitățile care pot fi desfășurate într-un centru de tineret, enumerăm cele din domeniul 

artelor și meșteșugurilor (cărți poștale, felicitări, graffiti, pictură pe față sau pe sticlă, împletirea părului, 

păpuși pentru teatru), arte (teatru, muzică, dans, producție video), jocuri (de echipă, noncompetitive, 

de grup, escape rooms, quiz-uri etc.), sporturi (tradiționale și netradiționale, competiții) sau activități 

centrate pe provocări de zi cu zi ale tinerilor (consumul de alcool și substanțe interzise, sex și sexualitate, 

identitate de gen, antirasism, antibullying, probleme de mediu, cetățenie globală)4. 

De asemenea, alte activități se pot referi la:5 

- Viață sănătoasă: o serie de intersectări regulate ale tinerilor cu subiecte de discuție ca 

alimentație, sport, consumul de substanțe etc. Întâlnirile de acest tip pot conține ateliere 

de gătit, activități sportive, excursii; 

- Meditații: două ore pe săptămână în care tinerii din clase superioare sau studenții îi ajută 

pe cei din clase mai mici la teme și la studiu individual; 

- Club de carte: întâlniri periodice, funcționând ca un club de lectură; 

- Explorări: întâlniri periodice ale tinerilor pentru pregătirea și organizarea de excursii; 

- Club de Impro: sesiuni de training regulate conduse de un facilitator cu experiență în teatru 

de improvizație, urmate de întâlniri regulate ale tinerilor, cu finalitate concretă – un show 

de impro pentru toți tinerii centrului și nu numai; 

- Pregătire pentru job: o serie de întâlniri regulate pe tema absenteismului și responsabilității 

la slujbă, efortul în echipă, comunicare și feedback. Programul se adresează tinerilor care 

se pregătesc pentru primul job; 

- Petrecere a timpului liber: LAN party, jocuri video, proiecții de film comercial la alegerea 

tinerilor, boardgames, jocuri în grădină. 

 

Programul de guvernare 2018-2020 prevede faptul că ar trebui realizate „centre educaționale 

puternice, care să asigure copiilor/tinerilor servicii de educație până la nivel universitar, după caz, cămin, 

cantină, bază sportivă și pentru activități sociale”. De asemenea, este prevăzută și „finanțarea unui 

program de înființare, pe lângă primării, a centrelor comunitare de tineret care să coordoneze cursuri de 

limbi străine, cursuri de antreprenoriat, cursuri de utilizare a calculatorului, cursuri de muzică, cursuri de 

pictură, cursuri foto, dar și punerea gratuită la dispoziția tinerilor și a cetățenilor a bazelor sportive de 

interes comunitar, sub îndrumarea unui instructor sportiv etc”. Prin urmare, în conformitate cu 

Programul de guvernare 2018-2020, centrele de tineret ar trebui să reprezinte cu adevărat o prioritate 

pentru Guvernul României. Din păcate, așa cum am arătat mai sus, acest lucru se menține strict la nivel 

speculativ. 

Strategia națională în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020 prevede de 

asemenea ca „extinderea consilierii școlare și a orientării profesionale atât prin creșterea numărului de 

                                                           
3Ibidem 
4Ibidem, p. 56 
5Ibidem, p. 55 



 

8 
 

consilieri și diversificarea rețelelor de consiliere” să se realizeze inclusiv în aceste centre de tineret. 

Ofertele de educație nonformală ar urma să devină mai atractive, urmând ca în cadrul centrelor de 

tineret să fie inclusă o funcție de „centru de resurse pentru tineri, oferind formare, consultanță, 

dezvoltare de proiecte, consultanță pentru managementul proiectelor inițiate de tineri”. 

De asemenea, strategia mai sus menționată prevede și „constituirea centrelor de tineret și a 

caselor de cultură ale studenților în rețele naționale, cu subrețele regionale, mărind astfel potențialul lor 

de a dezvolta strategii de acțiune pentru a răspunde mai bine nevoilor specifice ale tinerilor/studenților 

din regiunile respective, de a se integra în structuri internaționale de profil și de a obține finanțare din 

fonduri europene pentru proiectele proprii, în completarea sprijinului de stat pentru întreținere, dotare și 

funcționare”. Din nou, este menționat în mod explicit un sprijin de stat pentru întreținerea acestor 

centre. 

În vederea combaterii sărăciei și excluziunii sociale, Strategia națională în domeniul politicii de 

tineret pentru perioada 2015-2020 prevede „valorificarea întregului potențial al muncii de tineret, al 

centrelor de tineret și al caselor de cultură ale studenților ca mijloace de incluziune”. Documentul citat 

conține și alte referințe la centrele de tineret, acordând pe merit un rol important acestora în momentul 

în care a fost realizată arhitectura acestei strategii, ulterior elaborată viziunea Guvernului României cu 

privire la politicile de tineret. 

 

Indicator 
Unitate de 

măsură 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Cheltuieli medii/centru 

de tineret 

mii 

lei/centru 
38,5 24 24 22 15 21 

Tineri beneficiari ai 

activității centrelor 
număr 150.000 80.000 82.300 84.300 82.300 100.000 

Centre de tineret număr 39 34 34 34 36 38 

Figură 7. Suma alocată de Guvernul României prin Ministerul Tineretului și Sportului în perioada 2013-2018, pentru finanțarea 

centrelor de tineret, precum și alte statistici (sursa: Ministerul Finanțelor Publice) 

 

Analizând finanțarea pe componenta de tineret din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, 

realizăm cât de insuficiente și eterogen sunt utilizate aceste resurse. Astfel, dacă ne raportăm la centrele 

de tineret, cheltuielile medii cu un astfel de centru au scăzut constant în ultimii ani. Practic, de la 38.500 

lei/centru de tineret, în 2013, s-a ajuns la o alocare de 15.000 lei/centru de tineret în 2017. În prezent, 

aceasta este estimată la 21.000 lei. Chiar și așa, față de 2013, scăderea este de 45,45%. De asemenea, 

numărul beneficiarilor a scăzut în perioada 2013-2017 de la 150.000, la 82.300, scăderea fiind de 45,13%, 

în contextul în care numărul centrelor s-a menținut relativ constant. 
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Tabel 3. Suma alocată (în lei) pentru fiecare tânăr beneficiar al activităților din centrele de tineret din programul Ministerului 

Tineretului și Sportului (sursa: Ministerul Finanțelor Publice) 

Utilitatea acestor centre este mai mult decât evidentă, acestea fiind extrem de necesare în 

contextul provocărilor cotidiene ale tinerilor din ziua de astăzi. Aceste spații sigure reprezintă calea cea 

practică către o dezvoltare armonioasă a tinerilor. Din păcate, în lipsa unei investiții adecvate, acestea 

nu vor putea oferi o varietate de servicii necesare tinerilor. 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Procent tineri 2,63% 1,43% 1,50% 1,58% 1,58% 1,97% 

Tabel 4. Procentul teoretic de tineri atins de centrele de tineret MTS, din numărul acestora (sursa: Ministerul Finanțelor 
Publice, INS Tempo) 

Analizând Diagnoza situației infrastructuri și a furnizării serviciilor pentru tineri și studenți în 

cadrul instituțiilor și serviciilor publice subordonate MTS, realizată în 2016 de către Ministerul Tineretului 

și Sportului, constatăm că astfel de centre de tineret funcționează în 53% din județele și sectoare din 

țara noastră, în timp ce în 38% dintre județe și sectoare nu funcționează astfel de centre. De asemenea, 

doar 11,76% dintre acestea sunt administrate în parteneriat cu un ONG, deși 73,52% funcționau cu 

voluntari. De asemenea, doar 26,47%  dintre centrele de tineret aveau mai mult de un angajat6. 

În ceea ce privește suprafața acestora, 58,82% din centrele de tineret finanțate de MTS aveau 

o suprafață mai mică de 100 m2. 56% dintre centrele de tineret aveau sediul în proprietatea statului și 

administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcțiile Județene pentru Sport și Tineret, în 

timp ce 41% erau asigurate prin parteneriate cu autoritățile administrației publice locale7. 

Îmbucurător este faptul că toate aceste centre erau accesibile pentru tineri indiferent de 

naționalitate, religie sau convingeri. Din păcate, doar 44,11% dinte ele erau accesibile pentru tinerii cu 

                                                           
6 Diagnoza situației infrastructuri și a furnizării serviciilor pentru tineri și studenți în cadrul instituțiilor și serviciilor 
publice subordonate MTS, București, 2016, p. 4, document disponibil la adresa web http://mts.ro/wp-
content/uploads/2016/12/Sinteza-rapoartelor-structurilor-pentru-tineret_MTS.pdf  
7 Ibidem, p. 4-5 
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dizabilități locomotorii. În 76,47% din cazuri, spațiile în cauză erau destinate exclusiv centrelor de tineret, 

neavând altă destinație8. 

Raportat la modul în care se asigura cheltuirea subvenției de la bugetul de stat, 78,66% din 

sumele alocate erau destinate activităților de informare, consiliere și învățare nonformală, în timp ce 

restul erau alocați pentru susținerea activității centrelor9. În 2016, doar 32,35% dintre centrele de 

tineret aveau dotări în stare bună și foarte bună, în timp ce 29,41% aveau dotări nesatisfăcătoare10. 

Este mai mult decât evident că cei 8 lei, spre exemplu, în 2018, pentru fiecare beneficiar al 

activităților din centrele de tineret din programul Ministerului Tineretului și Sportului sunt insuficiente 

pentru a realiza activitățile descrise mai sus. De asemenea, nu mai menționăm faptul că numai 1,97% 

din tinerii din România au acces la un astfel de centru de tineret. Putem vorbi de o absență generalizată 

a acestora de pe teritoriul țării noastre. 

 

Finanțarea centrelor de agrement 

 

Situația nu este mai fericită nici în cazul centrelor de agrement. Acestea sunt „structuri fără 

personalitate juridică care fac parte din patrimoniul destinat activității de tineret conform art. 30 alin. 

(1) al Legii Tinerilor nr. 350/2006, cu modificările și completările în vigoare”11. Ministerul Tineretului și 

Sportului a raportat constant în perioada 2013-2018 o îndeplinire a 18% din gradul de realizare a 

investițiilor din programul multianual, respectiv o mărime cuprinsă între 10% și 16% pentru realizarea 

reparațiilor capitale pentru construcții în cazul acestor edificii. 

În 2016, în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, prin Direcțiile pentru Sport și 

Tineret, se numărau 147 de centre de agrement, doar 42,17% dintre acestea fiind funcționale. Practic, 

din cauza subfinanțării cronice, mai puțin de jumătate din aceste centre erau accesibile tinerilor12. 

De altfel, în diagnoza elaborată de Ministerul Tineretului și Sportului arată că „dintre cele 85 de 

centre de agrement nefuncționale, un număr mic de centre (sub 10 centre) de agrement au nevoie de 

investiții minime pentru obținerea unor avize de funcționare și deschiderea lor către public”. Tot MTS arată 

că „un număr mare de centre de agrement au nevoie de investiții capitale de reabilitare și modernizare 

pentru a fi utilizate”. Din păcate, raportul semnala și faptul că „un număr mic de centre de agrement au 

planuri de rentabilizare realizate, cu atât mai puțin centrele de agrement nefuncționale”13. 

                                                           
8 Ibidem, p. 5 
9 „Printre cheltuielile suportate se număr și cheltuieli pentru internet și telefonie, cheltuieli pentru  prestări servicii 
(în special întreținerea echipamentelor electronice), cheltuieli pentru prestări servicii în cadrul activităților de 
informare și învățare non-formală (multiplicări, formatori etc.), cheltuieli pentru fondul documentar  (cărți, 
publicații de specialitate și materiale pe suport electronic), chiria pentru centrul de tineret” apud. Diagnoza situației 
infrastructuri și a furnizării serviciilor pentru tineri și studenți în cadrul instituțiilor și serviciilor publice subordonate 
MTS, p. 5  
10 Ibidem, p. 5-6 
11 Document de politică publică privind administrarea centrelor de agrement, București, 2016, p. 1, document 
disponibil la adresa web http://mts.ro/wp-content/uploads/2016/12/Politica-publica-administrare-centre-de-
agrement.pdf  
12 Diagnoza situației infrastructuri și a furnizării serviciilor pentru tineri și studenți în cadrul instituțiilor și serviciilor 
publice subordonate MTS, p. 6 
13 Ibidem, p. 6-7 

http://mts.ro/wp-content/uploads/2016/12/Politica-publica-administrare-centre-de-agrement.pdf
http://mts.ro/wp-content/uploads/2016/12/Politica-publica-administrare-centre-de-agrement.pdf
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Număr mediu de angajați ai centrelor de agrement era de 3 (trei), doar în trei cazuri apelându-

se la voluntari pentru a compensa lipsa de personal. MTS explică lipsa de implicare a voluntarilor prin 

„accesul dificil la unele centre de agrement (aflate la mai multe zeci de kilometri distanță de gări sau de 

alte mijloace de transport în comun)14. 

Numărul mediu de locuri de cazare în aceste centre de agrement este 103 locuri, majoritatea 

având un număr de locuri cuprins între 50 și 99. Camerele pot fi de 2, 3, 4, 5 și 6 paturi, însă doar „într-

un număr restrâns de centre de agrement, camerele au grupuri sanitare proprii”. De asemenea, „doar 4 

centre de agrement nu au spațiul destinat activităților de tineret, tabere și agrement, incluzând fie spații 

de birouri ale DJST, fie funcționând ca internat în timpul anului școlar”15. 

Raportat la valoarea medie de inventar a acestora, aceasta era de 3.500.000 lei (un total 

aproximativ de 514.500.000 lei). Doar 40,81% dintre acestea sunt înscrise în Cartea Funciară, ceea ce 

generează probleme semnificative în ceea ce privește încercarea de a atrage fonduri nerambursabile. 

Un raport al Curții de Conturi din 2015 menționa „un necesar de investiții de peste 8.128.535 lei pentru 

reparații urgente și de 60.642.168 lei pentru ca toate centrele de agrement să devină funcționale și să 

atingă standarde europene de calitate)16. 

Raportându-ne la centrele de agrement care erau funcționale, 72,58% dintre acestea 

menționau o stare bună a dotărilor. 85,48% dintre ele aveau sistem de încălzire, însă doar 37,09% aveau 

rampe pentru persoane cu dizabilități. Nu în ultimul rând, 45 din 62 de centre de agrement aveau o 

bucătărie funcțională17. 

 

Indicator 
Unitate de 

măsură 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Cost mediu/m2 construit la 

obiectivele de investiții în 

continuare și noi 

lei/m2 1747 1747 1770 1500 1450 1500 

Cost mediu/m2 reparații 

capitale 
lei/m2 1009 900 925 1100 900 950 

Gradul de realizare a 

investițiilor 

% din programul 

multianual 
18 18 18 18 18 18 

Gradul de realizare a 

reparațiilor capitale pentru 

construcții 

% din programul 

multianual 
10 14 16 16 14 14 

Figură 8. Suma alocată de Guvernul României prin Ministerul Tineretului și Sportului în perioada 2013-2018, pentru finanțarea 

centrelor de agrement (sursa: Ministerul Finanțelor Publice) 

 

Trecând peste faptul că este aproape evident că aceste procente sunt trecute „din pix” (cele 

referitoare la programul multianual), observăm o scădere a costului mediu pe m2 construit la obiectivele 

de investiții în continuare și noi, de la 1747 lei/m2, la 1500 lei/m2 (scădere  de 14,13%), respectiv o 

                                                           
14 Ibidem, p. 7 
15 Ibidem, p. 7 
16 Ibidem, p. 7-8 
17 Ibidem, p. 9 
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scădere a costului mediu pe m2 în cazul reparațiilor capitale în centrele de agrement, de la 1009 lei/m2, 

la 950 lei/m2 (scădere de 5,84%). Aceste scăderi nu au nicio justificare credibilă în condițiile în care 

inflația și lipsa forței calificate de muncă în domeniu au condus la creșteri semnificative de preț în 

sectorul construcțiilor. 

Într-un document de politică publică, elaborat de Ministerul Tineretului și Sportului în anul 

2016, soluția propusă în vederea rezolvării problemelor acestor centre a fost „cea de dezvoltare a 

infrastructurii în cadrul MTS”. Se arăta și faptul că „prin această variantă, Centrele de Agrement 

reprezintă principalul element de infrastructură pe care  Ministerul  Tineretului și  Sportului  îl are la 

dispoziție pentru dezvoltarea și implementarea politicii naționale de tineret, inclusiv organizarea de 

proiecte de tineret (învățare nonformală pentru organizații  de tineret și pentru tineri) și organizarea de 

tabere (ca formă de organizare a activităților complexe de învățare nonformală și agrement pentru 

tineri)”18. 

Ministerul Tineretului și Sportului propunea alocarea unui buget de 36.297.200 lei pentru 

perioada 2017-2020, prin „păstrarea în administrarea MTS a unui număr de minim 87 de centre de 

agrement, care vor beneficia de investiții, într-un ritm mediu de 20 centre de agrement modernizate/an”. 

Planul viza și „transferul tuturor celorlalte centre de agrement către alte entități”19. Este de prisos să 

amintim faptul că planul a fost abandonat curând după lansarea lui publică. 

Tinerii se confruntă tot mai des cu probleme referitoare la stres, anxietate și depresie20. Prin 

urmare, accesul acestora la facilități de agrement ar reprezenta una dintre soluțiile pentru a combate 

aceste dificultăți semnificative ale tinerilor21. În lipsa unor investiții mai importante în centrele de 

agrement, acestea se vor deteriora urmând ca tinerii să fie lipsiți de spații de relaxare, odihnă și nu 

numai. 

 

Finanțarea activităților de tineret 

 

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 

2018 se estimează un număr de 600 de proiecte finanțate. Aceste cifre sunt greu de interpretat altfel 

decât prin prisma faptului că, în general, MTS a avut o abordare eminamente cantitativă mai degrabă 

                                                           
18 Document de politică publică privind administrarea centrelor de agrement, p. 14 
19 Ibidem 
20 Pornind de la un studiu în rândul studenților din Statele Unite ale Americii, putem corela situația cu cea din țara 
noastră unde momentan nu realizate studii pe această temă. Vezi Emily Tate, Anxiety on theRise, în 
InsideHigherEducation, articol disponibil la pagina web 
https://www.insidehighered.com/news/2017/03/29/anxiety-and-depression-are-primary-concerns-students-
seeking-counseling-services 
21Prezentarea pe larg a cazului unui tânăr din Statele Unite ale Americii, care, beneficiind de serviciile unui centru 
de agrement specializat, a reușit să depășească problemele de anxietate: Benoit Denizet-Lewis, Why Are More 
American TeenagersThanEverSufferingFrom Severe Anxiety, în The New York Times Magazine, articol disponibil la 
pagina web https://www.nytimes.com/2017/10/11/magazine/why-are-more-american-teenagers-than-ever-
suffering-from-severe-anxiety.html?referer=https://t.co/jMZH7OKzlJ%3famp=1 

https://www.insidehighered.com/news/2017/03/29/anxiety-and-depression-are-primary-concerns-students-seeking-counseling-services
https://www.insidehighered.com/news/2017/03/29/anxiety-and-depression-are-primary-concerns-students-seeking-counseling-services
https://www.nytimes.com/2017/10/11/magazine/why-are-more-american-teenagers-than-ever-suffering-from-severe-anxiety.html?referer=https://t.co/jMZH7OKzlJ%3famp=1
https://www.nytimes.com/2017/10/11/magazine/why-are-more-american-teenagers-than-ever-suffering-from-severe-anxiety.html?referer=https://t.co/jMZH7OKzlJ%3famp=1
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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. 

 

Indicator 
Unitate de 

măsură 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Cheltuieli medii/proiect mii lei 9,2 26 19 24 14 13 

Număr proiecte finanțate număr 500 452 462 210 500 600 

Număr tineri beneficiari număr 50.000 38.000 40.000 25.000 300.000 44.000 

Figură 9. Suma alocată de Guvernul României prin Ministerul Tineretului și Sportului în perioada 2013-2018, pentru finanțarea 

acțiunilor de tineret (sursa: Ministerul Finanțelor Publice) 

 

Comisia Europeană a alocat pentru activități de și pentru tineri, prin programele Erasmus+ și 

Corpul European de Solidaritate, gestionate de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în 

Domeniul Educației şi Formării Profesionale (ANPCDEFP), suma de 11.005.005 euro (51.173.273,25 lei) 

în anul 2018, urmând ca în 2019 să fie alocate 12.542.975 euro (58.324.833,75 lei). În contextul în care 

domeniul de tineret este un domeniu de competență a statelor membre și nu al Uniunii Europene, faptul 

că UE alocă de 6,76 ori mai mult decât România pentru activitățile de tineret din România reprezintă o 

problemă extrem de gravă și arată încă o dată lipsa de interes a Guvernului pentru acest domeniu. 

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. 

 

Program de cercetare socială în domeniul tineretului 

 

Faptul că Ministerul Tineretului și Sportului a alocat în perioada 2013-2018 o sumă de bani 

pentru a realiza un program de cercetare socială în domeniul tineretului este oportun. Totuși, finanțarea 

acestuia a scăzut treptat, în 2018  fiind alocați 65.000 de lei pentru fiecare din cele 3 potențiale studii, 

în contextul în care în 2013 au fost alocați 70.000 de lei pentru 5 lucrări de cercetare, iar în 2014 au fost 

alocate 87.000 de lei pentru fiecare din cele 4 lucrări de cercetare. Situația cea mai gravă a fost în anul 

2017, când au fost alocați doar 20.000 de lei pentru un singur proiect de cercetare. 

 

Indicator 
Unitate de 

măsură 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Costuri medii/lucrare de 

cercetare 
mii lei 70 87 50 63 20 65 

Număr proiecte finanțare număr 5 4 4 4 1 3 
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Figură 10. Suma alocată de Guvernul României prin Ministerul Tineretului și Sportului în perioada 2013-2018, pentru 
finanțarea programului de cercetare socială în domeniul tineretului (sursa: Ministerul Finanțelor Publice) 

Din păcate, Ministerul Tineretului și Sportului nu a publicat concluziile acestor rapoarte, 

respectiv conținutul lor. Elaborarea și monitorizarea politicilor publice în domeniul de tineret nu poate 

fi realizată în absența acestor analize. Ministerul Tineretului și Sportului are obligația imediată de a 

publica aceste analize, respectiv de a explica modul în care încearcă implementarea rezultatelor 

cercetării și de ce acestea nu au fost diseminate cel puțin în rândul partenerilor de dialog. 

De asemenea, nu este clar în ce măsură acestea au beneficiat de o finanțare adecvată astfel 

încât să realizeze cu adevărat o diagnoză a problemelor cu care se confruntă tinerii din România, 

respectiv care sunt nevoile acestora și cum ar putea fi ele realizate. Din punctul nostru de vedere, 

incapacitatea Ministerului Tineretului și Sportului de a elabora  politici publice in domeniul de tineret 

este cauzată de și de absența unor studii aprofundate pe acest subiect. 
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Concluzii și recomandări 

 

Bugetul alocat de Guvernul României pentru tinerii din România este total necorespunzător. 

Această concluzie se desprinde lesne din analiza bugetelor alocate în perioada supusă analizei noastre. 

Astfel, în 2018, MTS a primit 0,037% din PIB, din care 0,011% au fost alocate pentru zona de tineret, 

reprezentând 30,06% din bugetul total al ministerului (102.650.000 lei). Prin urmare, solicităm 

următoarele: 

1. Creșterea finanțări Ministerului Tineretului și Sportului per tânăr, de la 20,04 lei la 10 euro (46,4 

lei). Acest lucru ar conduce la o creștere de 129,7% a bugetului alocat pentru acest sector, de la 

102.650.000,00 lei, la 235.790.099,01 lei. Desigur, și acest buget ar fi nesatisfăcător, dar ar 

reprezenta un prim pas în îndreptarea situației actuale. Pentru a avea un ordin de mărime, 

Guvernul României a alocat în 2018, 171.410.000 lei pentru subvenționarea căminelor și 

cantinelor studențești, mult mai mult decât pentru întreaga componentă de tineret - incluzând 

activități, centre de tineret și de agrement și cercetări sociale și toate categoriile de costuri – 

salarii, cheltuieli de funcționare, renovare și dotare a imobilelor, costuri de cazare, masă și 

altele. 

2. Alocarea în plus a cel puțin 110.247.524,75 lei, față de bugetul actual, pentru investiții în 

centrele de agrement, respectiv buna lor funcționare. Într-un orizont de doi ani, cu o finanțare 

adecvată, 80% dintre acestea ar urma să fie funcționale și să fie dotate în mod adecvate, pentru 

a oferi condiții corespunzătoare tinerilor care le accesează. 

3. Alocarea în plus a cel puțin 1.037.623,76 lei în vederea dezvoltării programului de centre de 

tineret. Pe lângă actualele centre, cu investiții relativ mici, Ministerul Tineretului și Sportului în 

parteneriat cu fundațiile județene pentru tineret, pot deschide un număr important de centre 

de tineret, separat de cele care funcționează în prezent. 

4. Creșterea cu 9.818.514,85 lei a bugetului destinat Programului de susținere a acțiunilor de 

tineret, respectiv 11.867.821,78 lei a celui pentru Dezvoltarea și diversificarea ofertei de servicii 

și programe pentru tineri, în special studenți. Propunerea noastră, decentă în condițiile socio-

economice actuale, este ca Guvernul României să găsească resursele financiare necesare 

pentru a aloca măcar suma de 10 euro (46,4 lei) pentru fiecare tânăr din țara noastră. Acest 

lucru ar conduce la o creștere de 129,7% a bugetului alocat pentru acest sector, de la 

102.650.000,00 lei, la 235.790.099,01 lei. 

 

 Repartizare 2018 Propunere 2019 

Centre de agrement 85.000.000,00 lei 195.247.524,75 lei 

Program de centre de tineret 800.000,00 lei 1.837.623,76 lei 

Program de cercetare socială în domeniul 

tineretului 
130.000,00 lei 298.613,86 lei 

Program de susținere a acțiunilor de tineret 7.570.000,00 lei 17.388.514,85 lei 

Dezvoltarea și diversificarea ofertei de servicii și 

programe pentru tineri, în special studenți 
9.150.000,00 lei 21.017.821,78 lei 

TOTAL 102.650.000,00 lei 235.790.099,01 lei 
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Solicităm Guvernului României să aloce în 2019, pentru componentele care alcătuiesc zona de 

tineret din bugetul MTS, o suplimentare de 133.140.099.01 lei pentru a începe dezvoltarea acestora 

către un nivel care să aibă cu adevărat impact asupra tinerilor din România. Este inacceptabil ca în Anul 

Centenar, un Guvern al României să dea dovadă de o astfel de iresponsabilitate cu privire la viitorul 

acestei țări. În acest sens, facem apel la o atitudine rațională din partea Guvernului, care să poată corela 

nevoile tinerilor cu o finanțare direct proporțională. 

 

 


