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privind aprobarea structurii programelor Ministerului Tineretului gi Sportului in domeniul
tineretului pentru anul 2076

AvAnd in vedere:

- Decretul Pregedintelui Romdniei nr.85712015 privind revocarea din funciie gi numirea unor
membri ai Guvernului Romdniei;
- Hotdrdrea Guvernului nr. \712013 privind organizarea gi funcfionarea Ministerului Tineretului
qi Sportului, cu modificdrile gi complet5rile ulterioare;
- Legea nr.33912015 a bugetului de stat pe anul 2016;
- Referatul Direcliei Programe Ei Tabere pentru Tineret gi Studenli nr.69109.03.2016

in temeiul art. 8 alin (a) din Hotdrdrea Guvernului nr. l11 2013 privind organizarea gi

funclionarea Ministerului Tineretului gi Sportului, cu modificdrile gi completirile ulterioare,

MINISTRUL TINERETULUI $I SPORTULUI
emite prezentul ordin

Art. 1. Se aprobd structura programelor Ministerului Tineretului gi Sportului in domeniul
tineretului pentru anul2016,prezentatl in Anexb, parte integrantdaprezentului ordin.
Arl. 2. Direclia Programe qi Tabere pentru Tineret gi Studenli, Direclia Strategie ;i Cooperare in
Domeniul Tineretului, Direclia Financiar gi Contabilitate, Serviciul Comunicare, Relalii



Internalionale gi Relalia cu Parlamentul gi Direcfiile Judelene pentru Sport gi Tineret respectiv a

Municipiului Bucure;ti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Direclia Programe qi Tabere pentru Tineret ;i Studenli va comunica prezentul ordin
Direcliei Strategie gi Cooperare in Domeniul Tineretului, Direcliei Financiar Ei Contabilitate,
Serviciului Comunicare, Relalii Internalionale qi Relafia cu Parlamentul gi Direcliilor Judelene
pentru Sport qi Tineret respectiv a Municipiului BucureEti.

Art. 4. La data intrdrii in vigoare a prevederilor prezentului ordin, orice altd dispozilie contrard se

abrogS.
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Anexd

CAPITOLUL I
Programele Ministerului Tineretului qi Sportului in domeniul tineretulu i - 2016Art.l. Programele Ministerului Tineretului gi Sportului in domeniul tineretului pe anul 2016

aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legea nr 33912015, publicat6 in Monitorul
Oficial nr.947 din 19 decembrie 2015, sunt:

a) Program de centre de tineret, denumit in continuare p1;
b) Program de suslinere a acliunilor de tineret, denumit in continua re p2;
c) Program de cercetare socialS ?n domeniul tineretului, denumit in continuare p3;
d) Program pentru dezvoltarea qi diversificarea ofertei de servicii gi programe pentru tineri,

in special studen(i, denumit in continuare p4.

CAPITOLUL II
Pl - Programul de centre de tineret

Art.2. Scop: Dezvoltarea qi diversificarea ofertei de servicii qi programe pentru tineret.
Art.3. Obiectiv: Crearea infrastructurii specifice serviciilor ll nrogramelor pentru tineret.
Art.4. Buget 2016:750.000 lei (din capitolul bugetar 65.01 ,,invdldmant,,titlul 

51)
Art.5. Indicatori 2016:
- Indicatori de eficienfd:
Cheltuieli medii/ centru de tineret: 22 mii lei/ centru
- Indicatori de rezultate:
Tineri beneficiari: 84.300 tineri
Centre de tineret: 34
Art.6. (1) Tipuri de acliuni/activitdli'eligibile: cursuri, seminarii, concursuri, cinemateci/

videoteci, bdnci de date, biblioteci electronice, sesiuni/campanii informative, pagini web ;iplatforme online ;i mobile, schimburi de experienld, consiiiere, consultanld pentru tineri gi
organizalii de gi pentru tineret, expozilii, tdrguri, activitdli sportive pentru suslineiea sportului de
masd, activitAti culturale, mese rotunde, conferin{e, ateliere de lucru, marcareaunor evenimente.
(2) Finanlarea in cadrul Programului de centre de tineret se face conform unei metodologii
specifice.

CAPITOLUL III
P2 - Programul de sus{inere a acfiunilor de tineret

$rt.7. Scop: Realizarea mdsurilor de suslinere in domeniul tineretului
Art.8. obiectiv: Dezvoltarea qi diversificarea de acliuni de tineret.
Art.9. Buget 2016: 4.950.000 lei (din 2.450.000 lei din capitolul bugetar 67.19"Culturd, recreere
gi religie" titlul 59 gi 2.500.000 lei din capitolul bugetar din capitolul bugetar 65.01 ,,invd!6m6nt,,,
titlul 59)
Art.10. Indicatori 2016
- Indicatori de eficienfi:
Cheltuieli medii/ proiect: 24 mii leii proiect



- Indicatori de rezultate:
- Numdr de proiecte finanlate:210
- Numdr tineri beneficiari: 25.000
Art.l1. (1) Tipuri de activitali eligibile in cadrul proiectelor: cursuri/stagii, seminarii, concursuri,
cinemateci/ videoteci, bdnci gi baze de date, biblioteci electronice, pagini web ;i platforme web qi
mobile, sesiuni/campanii informative, schimburi de experienfd, t.*rcii de consiliere, seruicii de
consultan![, expozilii, tdrguri, activiteti sportive, activit6ti culturale, mese rotunde, conferinle,
ateliere de lucru, marcarea unor evenimente, editdri, tipdrituri, multiplicdri, inscriplionari.
(2) Finanfarea in cadrul programului P2, in baza bugetului aprobat: Ministerul Tineretului qi
Sportului ftnanfeazd proiecte de tineret :

- proprii qi proprii ?n pafteneriat ale Direcliei Generale Tineret- DGT, Serviciului Comunicare.
Relalii Internalionale qi Relalia cu Parlamentul-SCRIRp qi ale DJST/ DSTMB;
- selectate la concursul/ concursurile nafional/ nalionale;
- selectate la concursurile locale;
(3) Finanfarea in cadrul Programului de sus{inere a acliunilor de tineret se face conform unor

metodologii specifice.

CAPITOLUL IV
P 3 - Programul de cercetare sociali in domeniul tineretului

Lrt.12. Scop: Cunoaqterea tendinlelor in evolulia sociald a tineretului, in vederea fundamentdrii
politicilor in domeniu.
Art.13. Obiectiv: Evaluarea relaliei dintre nevoile tinerilor gi politicile de tineret.
Art.l{. Buget 2016: 250.000 lei (din capitolul bugetar 67 .09 "Cultur6, recreere Ei religie,, titlul
se)
Art.15. Indicatori 2016
- Indicatori de eficienfi
costuri medii/ lucrare de cercetare: 63 mii lei/ lucrare de cercetare
- Indicatori de rezultate:
Numdr proiecte finanfate: 4
Art.16. (1) Tipuri de activitdli eligibile in cadrul proiectelor: proiecte de fundamentare, elaborare,
implementare, monitorizare gi evaluare a strategiilor, programelor qi acfiunilor de tineret, lucrdri
de cercetare, studii, analize bazate pe utilizarea metodelor sociologice de cercetare: analizd,
documentard, sondaj de opinie, focus-grup, interviu focalizal, studiu d, 

"ur, 
analizdde confinut,

anahzd" cantitativd ( stati sti c 5), analizd cal itativ[.
(2) Finanfarea in cadrul programului P3, in baza bugetului aprobat: Ministerul Tineretului gi
Sportului finan[eazd' lucrdri de cercetare gi proiecte din categoria celor enumerate la alin (1), prin
DirecJia Generald Tineret- DGT.

CAPITOLUL V
P4 - Programul pentru dezvoltarea gi diversificarea ofertei de servicii qi programe pentru

tineri, in special studen{i
Art.l7. scop: Dezvoltarea ofertei de servicii gi programe pentru studen{i.
Art.18. obiectiv:Dezvoltarca gi diversificarea de ac{iuni pentru studenli.



Art.19. Buget 2016:4.100.000lei (3.000.000 lei din capitolul bugetar 65.01 "invd!6mdnt", titlul
51 ;i 1.100.000lei din capitolulbugetar 67.09 "culturd, recreere gi religie" titlul5g)
Art.20. Indicatori 2016:
- Indicatori de eficien{i
Cheltuieli medii/ proiect: 0,22 mii lei/ proiect
- Indicatori de rezultate
Tineri beneficiari ai programelor de tineret: 19.000
Art.2l. (1) Tipuri de proiecte eligibile: stagii / cursuri, concursuri, tabere, festivaluri, campanii,
caravane, expozilii, t6rguri, manifestdri sporlive gi turistice, cluburi de tineret, seminarii,
simpozioane, mese rotunde, dezbateri, conferinfe, centre de resurse, bdnci ;i baze de date,
sesiuni/campanii informative,,pagini web gi platforme web gi mobile, biblioteci electronice,
conferinle de pres6, evenimente, intdlniri de lucru, ateliere de lucru, schimburi internafionale de
tineret, r epr ezenldri internaf ionale.
(2) Finanfarea in cadrul programului P4, in baza bugetului aprobat: Ministerul Tineretului qi
Sportului fnar\eaz6, proi ecte :

- proprii gi proprii in parteneriat ale Direcliei Programe gi Tabere pentru Tineret gi Studenli;
- selectate la concursul/ concursurile nafional/ nalionale;
- tabere nalionale studenleqti.
(3) Finanlarea in cadrul Programului pentru dezvoltarea gi diversificarea ofeftei de servicii qi
programe pentru tineri, in special studenli se face conform unor metodologii specifice.

CAPITOLUL VII

Defini{ii

Art.23. in sensul prezentei metodologii, urmdtorii termeni se definesc dupd cum urmeazd:
(1) Programe in domeniul tineretului: spt de acfiuni/proiecte de tineret, denumite ?n continuare
acliuni/proiecte de tineret, in realizarca obiectivelor in domeniul tineretului.
(2) Acfiuniiproiecte de tineret/ studenfi: activitAti de qi pentru tineret/studenfi in implementarea
programelor in domeniul tineretului.
a) activit6li de tineret/ studenfi: activitSli in beneficiul tinerilor/ studenfilor, comunitdlii, societdlii
in general, in care sunt implicali in principal tineri/ studenli;
b) activitali pentru tineret/studen{i: activitdli in beneficiul tinerilor/studen{ilor in care nu sunt
implicali in principal tineri.
(3) Ac{iune/Proiect de tineret propriu: Proiect care respect[ prevederile alin. (2) gi este realizat
exclusiv de Ministerul Tineretului qi Sportului sau de DJST/ DSTMB.

,(4) Ac{iune/Proiect de tineret propriu in parteneriat: Proiect care respectd prevederile alin. (2),
este propriu Ministerului Tineretului gi Sportului sau DJST/ DSTMB dar este realizat in
colaborare/ cooperare cu o alt6l alte persoanS/persoane juridica/juridice.


