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Amendamentele Fundației Județene pentru Tineret Timiș (FITT) pentru Metodologia privind 

organizarea, funcționarea și finanțarea centrelor de tineret în cadrul Programului de centre de 

tineret 
 

Nr. 

crt. 

Nr. 

articol/ 

alineat 

Forma actuală din OMTS nr. 322/2017 Forma propusă de FITT Argumentare 

1. 
Art. 1, 

pct. a) 

a) centru de Tineret (CT) - proiect în 

cadrul Programului de centre de tineret 

care implică 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; 

a) centru de Tineret (CT) - proiect în 

cadrul Programului de centre de tineret 

care implică 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 și 

lucrători și lideri de tineret, precum și de 

alte persoane; 

Termenul de „lider de tineret” nu este definit 

niciunde în legislație și nici nu considerăm 

oportună definirea și utilizarea lui, nefiind o 

ocupație în sine. 

2. 
Art. 1, 

pct. d) 

activități de tineret: activități în beneficiul 

tinerilor, comunității, societății în general, 

de care beneficiază în proporție de 100% 

tineri; 

activități de tineret: activități organizate 

de tineri în beneficiul tinerilor sau al 

comunității, societății în general; 

În terminologia acceptată, activitățile DE tineret 

sunt cele organizate exclusiv de tineret, indiferent 

de grupul țintă. 
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crt. 
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3. 
Art. 1, 

pct. e) 

activități pentru tineret: activități în 

beneficiul tinerilor în care nu sunt 

implicați în principal tineri; 

activități pentru tineret: activități în 

beneficiul tinerilor în care nu sunt 

organizate exclusiv de tineri; 

În terminologia acceptată, activitățile PENTRU 

tineret sunt ce au grup țintă format în principal din 

tineri, indiferent de cine sunt organizate (tineri sau 

nu). 

4. 
Art. 6, 

alin. (1) 

În cadrul proiectului, se pot derula 

activități de tineret proprii de informare, 

documentare, consiliere consultanță, 

educație non-formală tip: curs, seminar, 

concurs, cinematecă/videotecă, bancă de 

date, bibliotecă online, sesiune/campanie 

informativă, pagină web, platformă 

educațională web și aplicație mobilă, 

schimb de experiență (inclusiv schimb de 

tineri), ședință de consiliere, sesiune de 

consultanță în domenii de interes pentru 

tineri și organizații de și pentru tineret, 

expoziție, târg, conferință, atelier de lucru, 

masă rotundă, marcarea unor evenimente, 

activități sportive pentru susținerea 

sportului de masă, activități culturale. 

În cadrul proiectului, se pot derula 

activități de și pentru tineret proprii de 

informare, documentare, consiliere 

consultanță, educație non-formală tip: 

curs, seminar, concurs, 

cinematecă/videotecă, bancă de date, 

bibliotecă online, sesiune/campanie 

informativă, pagină web, platformă 

educațională web și aplicație mobilă, 

schimb de experiență (inclusiv schimb de 

tineri) inclusiv la nivel internațional, 

ședință de consiliere, sesiune de 

consultanță în domenii de interes pentru 

tineri și organizații de și pentru tineret, 

expoziție, târg, conferință, atelier de 

lucru, masă rotundă, marcarea unor 

evenimente, activități sportive pentru 

susținerea sportului de masă, activități 

culturale. 

Corelare cu modificarea propusă la pct. 5, pentru 

ca articolul să nu se refere doar la activitățile de 

tineret proprii ale DJST/DSTMB, ci și la activitățile 

de sau pentru tineret desfășurate în centre de 

tineret acreditate internațional ale organizațiilor 

neguvernamentale. 

 

Completare pentru a asigura eligibilitatea 

activităților internaționale în vederea finanțării din 

fonduri de la bugetul MTS. 
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5. 
Art. 11, 

alin. (8) 
Alineat nou 

Sunt asimilate centrelor de tineret și 

pot beneficia de finanțare conform 

prezentei metodologii acele centre de 

tineret, administrate de organizații 

neguvernamentale, care sunt 

certificate internațional în urma unui 

proces de evaluare de către o entitate 

internațională recunoscută în 

domeniul tineretului. Procedurile 

privind finanțarea activităților acestora 

și decontarea cheltuielilor sunt 

echivalente cu cele privind finanțarea 

proiectelor organizațiilor 

neguvernamentale desemnate 

câștigătoare la concursurile de 

proiecte organizate de MTS. 

Având în vedere că standardele internaționale 

pentru centre de tineret (precum cele stabilite de 

Consiliul Europei) sunt mai înalte decât 

standardele prevăzute de MTS în prezenta 

metodologie pentru centrele proprii de tineret, 

considerăm firesc ca centrele de tineret acreditate 

internațional, ce au dovedit în urma unei evaluări 

de către o entitate internațională că îndeplinesc 

respectivele standarde impuse, suplimentare 

standardelor solicitate în acest sens la nivel 

național, să fie eligibile pentru a primi finanțare de 

la bugetul de stat pentru a derula activități de și 

pentru tineret, chiar dacă nu sunt administrate 

direct de către o structură a Ministerului 

Tineretului și Sportului, pentru a fi susținute să își 

atingă scopul în interesul tinerilor. 

 

Procedurile de finanțare și decontare a cheltuielilor 

pentru acestea pot fi echivalente cu cele utilizate 

de MST pentru orice organizație 

neguvernamentală ce beneficiază de fonduri.  
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6. 
Art. 14, 

pct. b) 

cheltuieli pentru organizarea de activități 

de tineret proprii, în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

259/2006 privind aprobarea Normelor de 

cheltuieli pentru realizarea programelor 

Autorității Naționale pentru Tineret în 

domeniul activității de tineret, cu 

modificările ulterioare; 

cheltuieli pentru organizarea de activități 

de și pentru tineret proprii, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 259/2006 privind 

aprobarea Normelor de cheltuieli pentru 

realizarea programelor Autorității 

Naționale pentru Tineret în domeniul 

activității de tineret, cu modificările 

ulterioare; 

Corelare cu modificarea propusă la pct. 5, pentru 

ca articolul să nu se refere doar la activitățile de 

tineret proprii ale DJST/DSTMB, ci și la activitățile 

de sau pentru tineret desfășurate în centre de 

tineret acreditate internațional ale organizațiilor 

neguvernamentale. 

7. 
Art. 19, 

alin. (3) 

Pentru activitățile de tineret proprii 

organizate în cadrul centrelor de tineret și 

care au o durată mai mare de 15 zile, se 

pot realiza decontări parțiale de până la 

70% din valoarea bugetului 

aprobat/activitate, în baza documentelor 

justificative de cheltuieli, legal întocmite. 

Pentru activitățile de și pentru tineret 

proprii organizate în cadrul centrelor de 

tineret și care au o durată mai mare de 15 

zile, se pot realiza decontări parțiale de 

până la 70% din valoarea bugetului 

aprobat/activitate, în baza documentelor 

justificative de cheltuieli, legal întocmite. 

Corelare cu modificarea propusă la pct. 5, pentru 

ca articolul să nu se refere doar la activitățile de 

tineret proprii ale DJST/DSTMB, ci și la activitățile 

de sau pentru tineret desfășurate în centre de 

tineret acreditate internațional ale organizațiilor 

neguvernamentale. 
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*** 

 

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) este o organizație-umbrelă pentru organizațiile non-guvernamentale de tineret 

din județul Timiș. Cu 32 de organizații membre și peste 27 de ani de activitate neîntreruptă, FITT este cel mai important și cel mai vechi 

ONG de tineret din Vestul României. 

Programele și activitățile implementate de FITT se întind pe o largă paleta, de la activități sociale pentru tinerii dezavantajați până la 

programe culturale sau de cetățenie active și dezvoltarea de politici publice la nivel local și național. 

FITT însăși este un model democratic, fiind guvernată de o Adunare Generală compusă exclusiv din ONG-uri de tineret din județul 

Timiș și condusă de un consiliu format din 13 reprezentanți ai acestora. 

FITT administrează Casa Tineretului din Timișoara, care în 2016 a primit din partea Consiliului Europei certificatul de calitate 

pentru Centre de Tineret, fiind singurul astfel de centru din România și unul dintre cele nouă astfel de entități de pe întregul continent. 

Casa Tineretului oferă următoarele facilități la nivel de infrastructură: 7 săli de seminar, o sală de cinema, o sală de spectacole, 

holuri expoziționale, un studio de dansuri, două săli de coregrafie, două laboratoare IT, un spațiu de coworking, o filială a Bibliotecii 

Județene precum și spații de cazare pentru activități de tineret. 

Casa Tineretului este principalul punct în care numeroase ONG-uri locale se întâlnesc și dezvoltă activități, proiecte și evenimente 

pentru tineri. 

FITT a implementat ediția pilot al programului Capitala Tineretului din România (Timișoara 2016-2017), pentru care a fost 

premiată de Ministerul Tineretului și Sportului în cadrul Galei Tineretului din România din data de 11 noiembrie 2017, de la 

Bacău, și coordonează aplicația Municipiului Timișoara pentru a deveni Capitală Europeană a Tineretului în anul 2020 (Timișoara fiind 

singurul oraș din România aflat în finala competiției). 

De asemenea, FITT este membră a Regional Youth Network, a Rețelei Europene a Centrelor de Tineret (European Newtork of 

Youth Centers), a Consiliului Tineretului din România, a Fundației Naționale pentru Tineret, a Convenției Naționale a Fundațiilor pentru 

Tineret din România, a Grupului Național de Lucru pentru Dialog Structurat și a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret de pe lângă 

Primăria Municipiului Timișoara. 
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FITT a găzduit în anul 2016 primul Summit al Tinerilor din România, precum și Gala Proiectelor pentru Tineret organizată de 

Ministerul Tineretului și Sportului. În plus, din anul 2010, FITT organizează anual Gala Județeană a Proiectelor pentru Tineret, unde sunt 

premiate cele mai bune proiecte pentru tineret, cei mai activi voluntari, precum și lucrători de tineret din județul Timiș. 

Totodată, FITT a fost partener în redactarea strategiei pentru tineret a Municipiului Timișoara pentru perioada 2014-2020 și a 

realizat strategia pentru tineret a județului Timiș pentru perioada 2017-2021. 

În plus, FITT a dezvoltat un parteneriat sustenabil și cu Ministerul Tineretului și Sportului din România. FITT se concentrează pe 

implicarea tinerilor în comunitate și în procesele decizionale, pe dezvoltarea de politici locale și naționale de tineret și pe promovarea 

valorilor europene în rândul tinerilor. 
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