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

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

studențești 
 

Nr. 

crt. 
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articol/ 

alineat 

Forma actuală din OMTS nr. 305/2017 Forma propusă de FITT Argumentare 

1. 
Art. 1, 

alin. (5) 

(5) Proiectele de tineret/studențești 

eligibile pot avea activități de tipul: 

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; 

k) bănci şi baze de date, biblioteci 

electronice; pagini web și platforme online; 

(5) Proiectele de tineret/studențești eligibile pot 

avea activități de tipul: 

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; 

k) bănci şi baze de date, biblioteci electronice; 

pagini web și platforme online; pagini web și 

Având în vedere că România face parte din 

Uniunea Europeană de peste 10 ani, că 

multe organizații de și pentru tineret din 

România sunt afiliate la nivel internațional 

în diverse federații și rețele, că România se 

pregătește să dețină Președinția Consiliului 

Uniunii Europene în anul 2019, considerăm 

oportun să fie eligibile pentru finanțare și 

activitățile cu caracter internațional, inclusiv 

cele ce presupun deplasări în străinătate. 
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pagini web și platforme educaționale web 

și mobile; 

l) schimburi de experiență la nivel național 

(inclusiv schimburi de tineri la nivel 

național, schimburi de experiență între 

organizații la nivel național, etc.); 

m) tabere; 

n) școli de vară; 

o) consiliere și consultanță. 

platforme educaționale web și mobile; 

l) schimburi de experiență la nivel național și 

internațional (inclusiv schimburi de tineri la 

nivel național și internațional, schimburi de 

experiență între organizații la nivel național și 

internațional sau activități organizate peste 

hotare etc.); 

m) tabere; 

n) școli de vară; 

o) consiliere și consultanță. 

2. 

Art. 3, 

alin. (1), 

pct. k) 

Sunt eligibile proiectele de tineret și 

studențești care: 

[...] 

k) propune beneficiari exclusiv din județul 

în care se organizează concursul local de 

proiecte, pentru concursurile de proiecte 

de tineret organizate la nivel local; 

Sunt eligibile proiectele de tineret și studențești 

care: 

[...] 

k) majoritatea beneficiarilor locuiesc și/sau 

studiază în județul în care se organizează 

concursul local de proiecte, pentru concursurile 

de proiecte de tineret organizate la nivel local; 

Considerăm că un proiect finanțat la 

concursul local de proiecte poate avea 

beneficiari și din afara județului ce a 

organizat concursul, dacă natura 

activităților propuse presupune de acest 

lucru. De asemenea, trebuie avuți în vedere 

și participanții care nu au domiciliul în 

județul în care este organizat concursul, dar 

care studiază în respectivul județ, petrecând 

acolo cea mai mare parte din timpul lor. 
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3. 
Art. 4, 

alin. (2) 

Sunt solicitanți eligibili pentru Concursul 

local de proiecte de tineret asociațiile și 

fundațiile definite la alin. (1) care 

funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 

cu privire la asociații și fundații, aprobată 

cu modificări și completări prin Legea nr. 

246/2005 și care îndeplinesc cumulativ 

condițiile de la lit. (a) - (d) și au sediul 

social/filială, în județul în care se 

organizează concursul local de proiecte. 

Sunt solicitanți eligibili pentru Concursul local 

de proiecte de tineret asociațiile și fundațiile 

definite la alin. (1) care funcționează în 

condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații 

și fundații, aprobată cu modificări și completări 

prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene 

pentru tineret și a municipiului București și 

Fundația Națională pentru Tineret, care 

funcționează conform Legii nr. 146/2002 

privind regimul juridic al 

fundațiilor județene pentru tineret și a 

municipiului București și al Fundației 

Naționale pentru Tineret, cu modificările și 

completările în vigoare, și care îndeplinesc 

cumulativ condițiile de la lit. (a) - (d) și au sediul 

social/filială, în județul în care se organizează 

concursul local de proiecte. 

Fundațiile Județene pentru Tineret sunt 

eligibile pentru a fi solicitanți la Concursul 

național de proiecte de tineret, astfel că, 

analog, este firesc ca ele să fie solicitanți 

eligibili și pentru Concursul local de 

proiecte de tineret, cu atât mai mult cu cât 

majoritatea dintre acestea își desfășoară 

activitatea preponderent la nivel 

local/județean. 
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4. 
Art. 4, 

alin. (3) 
Alineat nou. 

Sunt solicitanți eligibili pentru concursurile 

locale/naționale de proiecte de tineret și 

grupurile informale formate din cel puțin 

trei tineri. 

Pentru a lărgi categoriile de beneficiari, 

propunem introducerea posibilității de a 

acorda finanțări nerambursabile și 

grupurilor informale. Deja sisteme similare 

prin care grupuri informale de tineri pot 

accesa fonduri publice funcționează la 

Timișoara sau Cluj-Napoca, bucurându-se 

de succes. Din punct de vedere legal, 

finanțarea se acordă sub formă de premiu 

în bani, iar reprezentantul grupului informal 

este responsabil de cheltuirea sumei în 

conformitate cu proiectul depuse. 
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5. 
Art. 6, 

alin. (1) 

Anunțarea publică a Concursului național 

de proiecte de tineret și a Concursului 

național de proiecte studențești, respectiv 

intenția de atribuire a contractelor de 

finanțare, se face de către Ministerul 

Tineretului și Sportului prin: 

a) anunț în Monitorul Oficial al României, 

Partea a VI- a; 

b) anunț într-un cotidian central; 

c) anunț pe site-ul MTS și al unităților din 

subordine, într-un mod în care să fie vizibil 

și ușor de accesat; 

d) anunț pe paginile active de interacțiune 

media online ale MTS. 

Anunțarea publică a Concursului național de 

proiecte de tineret și a Concursului național de 

proiecte studențești, respectiv intenția de 

atribuire a contractelor de finanțare, se face de 

către Ministerul Tineretului și Sportului prin: 

a) anunț în Monitorul Oficial al României, Partea 

a VI- a; 

b) anunț într-un cotidian central; 

c) anunț pe site-ul MTS și al unităților din 

subordine, într-un mod în care să fie vizibil și 

ușor de accesat; 

d) anunț pe paginile active de interacțiune 

media online ale MTS; 

e) e-mail transmis către baza de date cu 

contactele organizațiilor membre în Consiliul 

Consultativ pe Probleme de Tineret al MTS. 

Pentru a asigura comunicarea cu CCPT în 

timp real. 
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6. 
Art. 6, 

alin. (2) 

Anunțarea publică a Concursului local de 

proiecte de tineret, respectiv intenția de 

atribuire a contractelor de finanțare, se 

face de către DJST/DSTMB prin: 

a) anunț în Monitorul Oficial al României, 

Partea a VI- a; 

b) anunț două cotidiene locale; 

c) anunț pe site-ul MTS și al DJST/DSTMB, 

acolo unde acestea funcționează, într-un 

mod în care să fie 

vizibil și ușor de accesat; 

d) anunț pe paginile active de interacțiune 

media online ale MTS și ale DJST/DSTMB. 

Anunțarea publică a Concursului local de 

proiecte de tineret, respectiv intenția de 

atribuire a contractelor de finanțare, se face de 

către DJST/DSTMB prin: 

a) anunț în Monitorul Oficial al României, Partea 

a VI- a; 

b) anunț două cotidiene locale; 

c) anunț pe site-ul MTS și al DJST/DSTMB, acolo 

unde acestea funcționează, într-un mod în care 

să fie 

vizibil și ușor de accesat; 

d) anunț pe paginile active de interacțiune 

media online ale MTS și ale DJST/DSTMB; 

e) e-mail transmis către baza de date cu 

contactele organizațiilor membre în Consiliul 

Consultativ pe Probleme de Tineret al MTS; 

f) e-mail transmis către baza de date cu 

organizații neguvernamentale din județul în 

care se desfășoară concursul, gestionată de 

DJST/DSTMB. 

Pentru a asigura o bună comunicare cu 

CCPT și organizațiile neguvernamentale de 

tineret în timp real. 
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7. 
Art. 6, 

alin. (9) 

În situația în care la data limită de 

depunere, nu există cel puțin doi solicitanți 

înscriși, MTS/DJST/DSTMB are obligația să 

repete concursul/concursurile cu 

respectarea prevederilor alin. (1)-(7). 

În situația în care la data limită de depunere, nu 

există cel puțin doi solicitanți înscriși, 

MTS/DJST/DSTMB are obligația să repete 

concursul/concursurile cu respectarea 

prevederilor alin. (1)-(8). 

Și prevederea de la alineatul (8) ar trebui să 

fie valabilă în cazul reluării concursului de 

proiecte. 

8. Art. 7 

Susținerea solicitantelor în pregătirea 

proiectelor 

În perioada de pregătire a proiectelor, 

MTS/DJST/DSTMB poate să susțină 

potențialii solicitanți prin organizarea de 

întâlniri și transmiterea de date/informații, 

prin intermediul website-ului sau a altor 

mijloace de comunicare. 

Susținerea solicitantelor în pregătirea 

proiectelor 

În perioada de pregătire a proiectelor, 

MTS/DJST/DSTMB poate să susțină potențialii 

solicitanți prin organizarea de întâlniri publice, 

anunțate pe website-ul instituție cu cel puțin 

5 zile înainte de desfășurare (în urma fiecărei 

întâlniri se va publica pe website-ul 

instituției un raport în care vor fi prezentate 

subiectele dezbătute și întrebările enunțate 

de participanți, împreună cu răspunsul scris 

la acestea), și transmiterea de date/informații, 

prin intermediul website-ului sau a altor 

mijloace de comunicare. 

Pentru a asigura transparența acestor 

întâlniri.  
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9. 
Art. 8, 

alin. (3) 

Documentele se depun la MTS 

(Registratură) - Str. Vasile Conta, nr. 16, 

Sector 2, București, România, respectiv la 

adresele DJST/DSTMB, în plic sigilat, sau se 

transmit prin poștă sau curier, cu 

mențiunea "Pentru Concursul național de 

proiecte de tineret"/"Pentru Concursul 

local de proiecte de tineret"/"Pentru 

Concursul național de proiecte 

studențești" (după caz). 

Documentele se depun online, pe o platformă 

gestionată de MTS. 

Pentru simplificarea procesului de aplicare 

pentru concursul de proiecte, este necesară 

dezvoltarea unei platforme online, 

gestionată de MTS, ce să simplifice și 

debirocratizeze aceste proceduri. 

10. 

Art. 9, 

alin. 

(10) 

Alineat nou. 

(10) Din comisiile de evaluare tehnică pentru 

concursurile naționale/locale de proiecte fac 

parte și persoane cu experiență relevantă în 

evaluare din mediul neguvernamentale sau 

din alte instituții publice, în proporție de cel 

puțin 40% din totalul membrilor, selectate 

de MTS printr-o procedură publică, în baza 

unor criterii stabilite cu consultarea CCPT și 

publicate pe website-ul ministerului. 

Pentru a asigura obiectivitatea și 

corectitudinea procesului de evaluare, 

considerăm necesar implicarea în acest 

proces și a unor experți externi ministerului, 

selectați prin proceduri transparente și 

publice. 
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11. 

Art. 9, 

alin. 

(11) 

Alineat nou. 

Componența comisiile de evaluare pentru 

concursurile locale/naționale de proiecte și 

CV-urile membrilor comisiilor se fac publice 

pe site-ul MTS. 

Pentru ca procesul de evaluare să fie unul 

credibil, este necesară publicarea nominală 

a comisiei de evaluare, cel mai târziu în 

momentul anunțării rezultatelor. De 

asemenea CV-urile membrilor comisiilor de 

evaluare sunt relevante pentru a demonstra 

competența lor în domeniu. 

12. 
Art. 11, 

alin. (7) 

Se iau în considerare 

modificările/completările depuse la 

registratura MTS/DJST/DSTMB, transmise 

prin poștă (data de înregistrare la 

MTS/DJST/DSTMB) la MTS/DJST/DSTMB, 

până la data limită de depunere, precizată 

în anunțul de participare. 

Modificările/completările 

depuse/transmise în afara perioadei 

precizate în anunțul de participare nu se 

iau în considerare, fapt care duce la 

respingerea proiectului de 

tineret/studențesc. 

Se iau în considerare modificările/completările 

depuse la registratura MTS/DJST/DSTMB, 

 sau transmise prin poștă (data de înregistrare 

la MTS/DJST/DSTMB) la MTS/DJST/DSTMB, 

până la data limită de depunere, precizată în 

anunțul de participare. 

Modificările/completările depuse/transmise în 

afara perioadei precizate în anunțul de 

participare nu se iau în considerare, fapt care 

duce la respingerea proiectului de 

tineret/studențesc. 

Pentru clarificarea exprimării. 
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13. 

Art. 11, 

alin. 

(10) 

(10) Raportul cu rezultatul preliminar și 

final al verificării administrative și a 

eligibilității, atât pentru Concursul național 

de proiecte de tineret cât și pentru 

Concursul național de proiecte studențești, 

se publică pe site-ul MTS, la data 

prevăzută în anunțul de participare. 

Anunțarea publicării raportului cu 

rezultatul final al verificării administrative și 

a eligibilității se va face și pe paginile 

active de interacțiune media online ale 

MTS. 

(10) Raportul cu rezultatul preliminar și final al 

verificării administrative și a eligibilității, atât 

pentru Concursul național de proiecte de 

tineret cât și pentru Concursul național de 

proiecte studențești, se publică pe site-ul MTS, 

la data prevăzută în anunțul de participare. 

Anunțarea publicării raportului cu rezultatul 

final al verificării administrative și a eligibilității 

se va face și pe paginile active de interacțiune 

media online ale MTS și prin e-mail, către toți 

solicitanții și către organizațiile 

neguvernamentale membre în CCPT. 

Pentru a ne asigura că informațiile ajung în 

timp util la toată lumea, considerăm 

necesară diversificarea metodelor de 

comunicare a acestora. 

14.  

Art. 11, 

alin. 

(11) 

Raportul cu rezultatul final al verificării 

administrative și a eligibilității pentru 

Concursul local de proiecte se publică pe 

site-ul DJST/DSTMB, sau la sediul acestora, 

acolo unde nu există site, la data prevăzută 

în anunțul de participare. 

Raportul cu rezultatul final al verificării 

administrative și a eligibilității pentru Concursul 

local de proiecte se publică pe site-ul MTS și al 

DJST/DSTMB, sau la sediul acestora, acolo unde 

nu există site, la data prevăzută în anunțul de 

participare și se transmite și pe paginile 

active de interacțiune media online ale MTS 

și prin e-mail, către toți solicitanții și către 

organizațiile neguvernamentale membre în 

CCPT. 

Pentru a ne asigura că informațiile ajung în 

timp util la toată lumea, considerăm 

necesară diversificarea metodelor de 

comunicare a acestora. 
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15.  
Art. 14, 

alin. (1) 

Rezultatele concursurilor naționale se 

afișează în conformitate cu anunțul de 

participare, pe site-ul MTS (www.mts.ro). 

Rezultatele concursurilor naționale se afișează 

în conformitate cu anunțul de participare, pe 

site-ul MTS (www.mts.ro) și se transmit și pe 

paginile active de interacțiune media online 

ale MTS și prin e-mail, către toți solicitanții și 

către organizațiile neguvernamentale 

membre în CCPT. 

Pentru a ne asigura că informațiile ajung în 

timp util la toată lumea, considerăm 

necesară diversificarea metodelor de 

comunicare a acestora. 

16. 
Art. 14, 

alin. (2) 

Rezultatele concursurilor locale se afișează 

în conformitate cu anunțul de participare, 

pe site-ul DJST/DSTMB, acolo unde acesta 

funcționează și la sediul acestora. 

Rezultatele concursurilor locale se afișează în 

conformitate cu anunțul de participare, pe site-

ul MTS și al DJST/DSTMB, acolo unde acesta 

funcționează și la sediul acestora și se transmit 

și pe paginile active de interacțiune media 

online ale MTS și prin e-mail, către toți 

solicitanții și către organizațiile 

neguvernamentale membre în CCPT. 

Pentru a ne asigura că informațiile ajung în 

timp util la toată lumea, considerăm 

necesară diversificarea metodelor de 

comunicare a acestora. 

17. 
Art. 15, 

alin. (3) 

Contestațiile sunt analizate de către 

comisiile de contestații, constituite în acest 

scop la nivelul MTS, prin ordinul 

ministrului tineretului și sportului. 

Contestațiile sunt analizate de către comisiile de 

contestații, constituite în acest scop la nivelul 

MTS, prin ordinul ministrului tineretului și 

sportului. Din comisiile de contestații nu pot 

face parte persoane care au făcut parte din 

comisiile de evaluare. 

Pentru a asigura o reevaluare obiectivă. 
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18. 
Art. 15, 

alin. (4) 

Rezultatele contestațiilor se afișează la 

data prevăzută în anunțul de participare, 

pe site-ul MTS. 

Rezultatele contestațiilor se afișează la data 

prevăzută în anunțul de participare, pe site-ul 

MTS, împreună cu componența nominală a 

comisiei de contestații, și se transmit și pe 

paginile active de interacțiune media online 

ale MTS și prin e-mail, către toți solicitanții și 

către organizațiile neguvernamentale 

membre în CCPT. 

Pentru a asigura transparența și o 

comunicare mai eficientă. 

19.  
Art. 15, 

alin. (5) 

După afișarea rezultatelor la contestații se 

afișează rezultatele finale ale concursurilor, 

pe site-ul MTS/DJST/DSTMB și/sau la 

sediul acestora, după caz. 

După afișarea rezultatelor la contestații se 

afișează rezultatele finale ale concursurilor, pe 

site-ul MTS/DJST/DSTMB și/sau la sediul 

acestora, după caz, și se transmit și pe 

paginile active de interacțiune media online 

ale MTS și prin e-mail, către toți solicitanții și 

către organizațiile neguvernamentale 

membre în CCPT. 

Pentru a asigura transparența. 
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20. 
Art. 16, 

alin. (1) 

După afișarea rezultatelor finale, 

MTS/DJST/DSTMB transmite către 

solicitanții declarați câștigători prin e-mail, 

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 în termen 

acordul, contractul de finanțare 

nerambursabilă nu este încheiat, urmând a 

fi contactați solicitanții de pe lista de 

rezerve, în ordinea punctajului. 

După afișarea rezultatelor finale, 

MTS/DJST/DSTMB transmite către solicitanții 

declarați câștigători prin e-mail, 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 5 zile lucrătoare de la 

data primirii, contractul de finanțare 

nerambursabilă nu este încheiat, urmând a fi 

contactați solicitanții de pe lista de rezerve, în 

ordinea punctajului. 

Au existat situații în care reprezentanții MTS 

au cerut transmiterea acordului semnat în 

termen de mai puțin de 24 de ore, ceea ce 

poate fi imposibil în anumite situații. 

Considerăm necesară stabilirea unui termen 

rezonabil, pentru a nu avea beneficiari ce 

pierd finanțarea din cauza unor astfel de 

întârzieri. 
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21. 
Art. 16, 

alin. (4) 
Alineat nou. 

(4) Bugetul proiectului poate fi modificat de 

către beneficiar în momentul semnării 

contractului de finanțare, în limita a 

maximum 25% din suma primită drept 

finanțare nerambursabilă la concursul de 

proiecte. Pe parcursul derulării proiectului, 

bugetul poate fi modificat de beneficiar în 

limita a maximum 15% din suma totală 

primită drept finanțare nerambursabilă la 

concursul de proiecte, prin notificarea scrisă 

a MTS/DJST/DSTMB. 

Din momentul depunerii proiectului până în 

momentul semnării contractului de 

finanțare, situația financiară a organizației 

se poate modifica, astfel că ar fi oportun ca 

un sfert din bugetul proiectului să poată fi 

modificat, transferând sume între capitolele 

bugetare. De asemenea, pentru a veni în 

întâmpinarea situațiilor neprevăzute, și pe 

parcursul derulării proiectului un procent 

de maximum 15% din totalul bugetului ar 

trebui să poată fi transferat către alte 

capitole bugetare, cu notificare scrisă a 

finanțatorului. 
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22. 
Art. 18, 

alin. (3) 
Alineat nou. 

(3) După semnarea contractelor de finanțare, 

MTS va publica pe site-ul propriu lista cu toți 

beneficiarii și proiectele finanțate prin 

concursurile locale/naționale de proiecte de 

tineret/studențești, împreună cu perioada și 

locația de desfășurare a fiecărei activități din 

proiect. Beneficiarii au obligația de a 

comunica MTS/DJST/DSTMB cu cel puțin 2 

săptămâni înainte de data derulării locația 

exactă (adresa), calendarul și intervalul orar 

în care se va desfășura fiecare activitate a 

proiectului, aceste informații fiind adăugate 

pe site-ul MTS la lista mai sus menționate pe 

măsură ce sunt primite. În cazul 

necomunicării acestor informații în termenul 

stabilit, MTS/DJST/DSTMB poate decide 

neaprobarea decontului pentru respectivul 

proiect. 

Pentru a asigura o transparență asupra 

proiectelor finanțate și derulării acestora, 

considerăm necesar ca aceste informații să 

fie afișate publice, într-un loc vizibil, pe 

site-ul MTS. 
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23. 
Art. 20, 

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 30 de zile. Beneficiarul 

interesat trebuie să solicite decontarea 

parțială odată cu transmiterea către 

MTS/DJST/DSTMB a acordului de finanțare 

a proiectului. Decontarea parțială este 

stipulată în contractul de finanțare 

nerambursabilă încheiat între pârți. 

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 15 de zile. 

Beneficiarul interesat trebuie să solicite 

decontarea parțială odată cu transmiterea către 

MTS/DJST/DSTMB a acordului de finanțare a 

proiectului. Decontarea parțială este stipulată în 

contractul de finanțare nerambursabilă încheiat 

între pârți. 

Pentru a putea beneficia mai multe proiecte 

de această facilitate. 

24. 
Art. 20, 

alin. (5) 

Cererea de decont se plătește în maxim 30 

de zile calendaristice de la înregistrare, cu 

excluderea termenelor la dispoziția 

beneficiarului pentru aducerea de 

clarificări și completări. 

Cererea de decont se plătește în maxim 7 de 

zile calendaristice de la înregistrare, cu 

excluderea termenelor la dispoziția 

beneficiarului pentru aducerea de clarificări și 

completări. 

Termenul de plată este mult prea lung, mai 

ales dacă e vorba de un proiect în derulare 

ce are nevoie de fonduri pentru a-și 

continua activitățile. Procesul de decontare 

parțială ar trebui să funcționeze mai 

eficient. 

mailto:office@fitt.ro
http://www.fitt.ro/


 
 

 

 

Adresă: Str. Arieș nr. 19, cod poștal 300579, Timișoara, jud. Timiș, România 

Număr de telefon/fax: 0256/491 170, 0356 4115 09 

Adresă de e-mail: office@fitt.ro 

Website: http://www.fitt.ro 

 

Nr. 

crt. 

Nr. 

articol/ 

alineat 

Forma actuală din OMTS nr. 305/2017 Forma propusă de FITT Argumentare 

25. 
Art. 38, 

alin. (2) 

Cererea de decont se plătește în maxim 30 

de zile calendaristice de la înregistrare, cu 

excluderea termenelor la dispoziția 

beneficiarului pentru aducerea de 

clarificări și completări. 

Cererea de decont se plătește în maxim 15 de 

zile calendaristice de la înregistrare, cu 

excluderea termenelor la dispoziția 

beneficiarului pentru aducerea de clarificări și 

completări. 

Termenul de plată este mult prea lung, mai 

ales ținând cont de faptul că multe 

organizații neguvernamentale nu au resurse 

pentru a plăti facturile aferente proiectelor 

din alte surse, astfel că furnizorii sunt 

nevoiți să aștepte plata cererii de decont 

pentru a-și primi banii pentru serviciile 

prestate. Astfel, se impune o eficientizare a 

procesului de decont. 

26. Cap. VI Articol nou. 

Pentru fiecare proiect finanțat se acordă o 

prefinanțare egală cu 25% din totalul 

bugetului aprobat a fi alocat din fondurile 

MTS, în termen de 15 zile lucrătoare de la 

semnarea contractului de finanțare. 

Fiind vorba de organizații 

neguvernamentale ce desfășoară proiecte, 

de multe ori acestea nu dispun de foarte 

multe alte resurse financiare, și pentru a 

putea demara organizarea unor activități ar 

avea nevoie de resurse financiare încă de la 

început, nu doar ulterior încheierii lor. 

Astfel, considerăm oportun acordarea unei 

sume ca prefinanțare pentru fiecare proiect, 

imediat după semnarea contractului de 

finanțare, înainte de începerea 

implementării. 
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27.  Art. 39 

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 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. Toate aceste rapoarte 

se fac publice pe site-ul MTS cel mai târziu 

până la finalul lunii ianuarie a anului 

următor. 

Pentru a asigura o transparență cu privire la 

desfășurarea proiectelor finanțate și a 

cheltuirii fondurilor publice, considerăm 

necesar ca toate aceste rapoarte să fie 

făcute public, online, într-un termen 

rezonabil. 

 

 

*** 

 

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. 
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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 Fundați ilor 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. 

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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