


Proiectul „Forumul pentru Drepturile Tinerilor”

• soluții în vederea diminuării discriminării 
• integrarea grupurilor vulnerabile. 

• 56 de participanți



Elaborarea și aprobarea Metodologiilor care reglementează activitatea 
de tineret la nivelul MTS: 

• Metodologia pentru Concursul național/local de proiecte de tineret și pentru Concursul 
național de proiecte studențești, 

• Metodologie privind organizarea, funcționarea și finanțarea centrelor de tineret în 
cadrul Programului de centre de tineret, Regulamentul de tabără privind desfășurarea 
taberelor pentru copii și tineri,

• Metodologie de organizare a taberelor naționale și tematice pentru copii și tineri, 
• Metodologie privind organizarea taberelor de odihnă pentru copii și tineri, 
• Metodologie de organizare a taberelor pentru copii, tineri și studenți cu handicap, 

împreună cu asistenții personali/asistenții personali profesioniști, 
• Metodologie pentru organizarea acțiunilor caselor de cultură ale studenților și ale 

Complexului Cultural Sportiv Studențesc „Tei“, 
• Metodologie pentru organizarea taberelor sociale, 
• Metodologie de acreditare a persoanelor juridice și a persoanelor fizice autorizate în 

vederea organizării taberelor studențești și a proiectelor/taberelor proprii ale 
Ministerului Tineretului și Sportului, 

• Metodologie pentru organizarea de proiecte proprii 
• Metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului Național de Tabere 

Studențești.



Lansarea Concursului Național de Proiecte pentru Tineret 
2019:

• Buget de 2.000.000 lei,
• Concursul are 2 teme: Stimularea implicării tinerilor în viața societății, cu

următoarele priorități
• Promovarea egalității de șanse pentru tinerii proveniți din medii

dezavantajate pentru integrarea socială și profesională a acestora cu
următoarele priorități.

• Lansarea Concursului Național de Proiecte Studențești 2019, buget de
1.050.000 lei,

• Tema concursului este Creșterea gradului de participare a studenților la viața
societății cu următoarele priorități

Lansarea Concursurilor Locale de Proiecte de Tineret 2019 buget de
1.080.000 lei.



• Protocol de colaborare cu Ministerul Românilor de Pretutindeni
Programul de Tabere ARC peste 3000 de tineri români din afara

granițelor țării vor beneficia de program
• Protocol de colaborare cu Federația Națională a Grupurilor de Acțiune

Locală
1.Scopul de a dezvolta unui program național dedicat înființării și

susținerii de centre comunitare de tineret in mediul rural,
2.Crearea unei rețele naționale de lucrători de tineret care sa

activeze în mediul rural
• Protocol cu Autoritatea Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și

Adopție,
1.Proiectului propriu ”Pregătiți pentru viață”, 250 de tineri

beneficiari proveniți din medii dezavantajate, din 12 județe.
• Protocol cu Ministerul Apărării Naționale

1.Proiectului ”Tabără de vară pentru cercetași”, 54 beneficiari



• Implementarea Proiectului Delegat de Tineret la Uniunea Europeană realizat
în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe ce vine în sprijinul tinerilor
care doresc să se implice direct în activitățile cu caracter European.

• Au fost selectați ca delegați Francesca-Maria Cristea și Artiom Radu, care
participă la activitățile organizate în cadrul Președinției României la Consiliul
Uniunii Europene și desfășoară o serie de acțiuni de informare și promovare
a valorilor europene.

• MTS este gazdă pentru 7 interni ai Programului Oficial de Intership al
Guvernului României.



• Întâlnirea de lucru a Consiliului Interministerial pentru educație, cultură,
cercetare, tineret, sport și minorități, realizată la inițiativa MTS, în vederea
implementării măsurilor cuprinse în Programul de Guvernare 2018 – 2020.

• Întâlnirea de lucru a Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret, la care au
participat reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, asociații și
fundații pentru dezbaterea temelor de actualitate ce vizează tinerii din
România.





PREȘEDINȚIA ROMÂNIEI LA CONSILIUL UE:

Domeniul SPORT

 În domeniul sport, Președinția Română a gestionat cu succes până în prezent trei dosare cu

caracter non-legislativ.

 Primul se referă la elaborarea contribuției UE și a statelor membre privind revizuirea

Codului Mondial Anti-Doping, care a fost deja transmisă către Agenția Mondială Anti-Doping

(WADA), structură care coordonează procesul de revizuire.

 Tot în sfera antidoping, la nivelul Grupului de lucru Sport a fost agreat proiectul de revizuire a

Rezoluției Consiliului UE privind reprezentarea statelor membre ale UE în cadrul

Consiliului Fondator al WADA și coordonarea pozițiilor UE și ale statelor membre înaintea

reuniunilor WADA. Noul text va simplifica procesul de elaborare a poziției UE și implicit va

crește calitatea și viteza de reacție a UE în fața evoluțiilor la nivel mondial în domeniul

antidoping.



 La nivelul Grupului de lucru au fost agreate Concluziile UE privind accesul la sport

pentru persoanele cu dizabilități, temă care constituie una dintre prioriățile PRES

RO în domeniul sport.

 Textul subliniază capacitatea sportului de a contribui la îndeplinirea obiectivelor

Strategiei Europa 2020 și ale Strategia europene 2010-2020 pentru persoanele cu

handicap.

 Documentul ilustrează acordul la nivelul statelor membre de a promova măsuri și

politici la nivel național, bazate pe orientările UE în vederea încurajării practicării

sportului în rândul persoanelor cu dizabilități. Printre acestea pot fi menționate

accesibilizarea infrastructurii sportive, finanțarea în egală măsură a sportului de

nivel paralimpic, precum și a celui de masă sau ore de educație fizică adaptate

nevoilor copiilor cu dizabilități.

 Adoptarea formală a rezoluției și a setului de concluzii sunt prevăzute să aibă loc în

cadrul Consiliului Sport din 23 mai, care reunește miniștrii sportului din UE-28.



 În perioada 8-9 aprilie a fost organizat de către Comisia Europeană EU Sport

Forum, care a reunit la București peste 400 de participanți.

 Au fost prezenți Tibor NAVRACSICS, Comisarul European responsabil pentru

domeniile educație, cultură, tineret și sport, Bogdan MATEI, Ministrul

Tineretului și Sportului, Roxana MĂRĂCINEANU, Ministrul Sportului din

Franța, Witold BANKA, Ministrul Turismului și Sportului din Polonia, precum

şi alți oficiali din federațiile sportive internaționale și europene, care au

dezbătut rolul federațiilor sportive în promovarea sportului european, buna

guvernanță în sport, precum și problematica dopajului în sport.

 Guvernul României prin intermediul Ministerului Tineretului și Sportului a

oferit sprijin pentru buna organizare a evenimentului.



 În domeniul tineret, PRES RO a organizat la București, Conferința UE

pentru Tineret (26 - 28 Martie), cel mai mare eveniment de dialog

structurat cu tinerii din Europa.

 Au participat peste 150 de tineri și reprezentanți ai tinerilor din state

membre UE și state nemembre UE.

Domeniul TINERET



 Principală temă avansată în discuțiile cu tinerii se referă la ”tinerii și viitorul muncii”, prioritatea

PRES RO în domeniul tineret.

 Totodată, evenimentul a facilitat și dezbateri directe între tineri și factori de decizie la nivelul

UE, Guvernul României și Consiliul Europei precum Tibor NAVRACSICS Comisarul European

responsabil pentru domeniile educație, cultură, tineret și sport, Bogdan MATEI, Ministrul

Tineretului și Sportului, Marius BUDĂI, Ministrul Muncii și Justiției Sociale, şi Antje ROTHEMUND,

șefa departamentului pentru tineret a Consiliului Europei.

Domeniul TINERET



 În continuarea Conferinţei UE pentru Tineret, a avut loc la Bucureşti, în perioada

28-29 martie, Întâlnirea Directorilor Generali de Tineret ai UE.

 Obiectivele principale ale evenimentului au fost reprezentate de schimbul de

experienţă asupra dezvoltării politicilor naţionale de tineret şi coordonarea

acestora cu Strategia UE pentru Tineret, precum şi provocările şi oportunităţile

evoluţiei ulterioare a Strategiei de tineret a UE.

Dosare TINERET

 Cele două dosare gestionate de PRES RO în domeniul tineret, Concluziile

Consiliului privind Tinerii și viitorul muncii, respectiv Rezoluția privind

Guvernanța Dialogului UE cu tinerii sunt în prezent în negociere la nivelul

Grupului de lucru tineret și au ca orizont de adoptare reuniunea Consiliului

Tineret din 22 Mai.





Pentru anul 2019, bugetul MTS este de 658 milioane lei, ceea 
ce înseamnă o creştere cu aproximativ 95,19% a alocaţiilor de 
la bugetul de stat 



• În 2019 a crescut substanțial bugetul federațiilor

• 161 milioane lei pentru finanțarea activităților 
federațiilor sportive naționale



Realizarea de investiții în infrastructura existentă 
în anul 2019

„Complexurile Sportive Naționale - SNAGOV, 
LASCAR PANĂ și LIA MANOLIU” 

• Scopul de a adapta spațiile existente destinate desfășurării de
activități fizice de performanță, pentru toate categoriile de
populație, plecând de la nevoile specifice acestora.



Complexul Sportiv Național SNAGOV
11.988.155 lei

o Reparatii capital – 2.057.000 lei

• Reabiliare vila D;
• Redimensionare retea canalizare;
• Reabilitare parter Vila A;
• Reabilitare mansard vila C.

o Constructii: = 9.066.155 lei

• Teren rubgy vestiare si tribune – 4.731.855 lei
• Construire sala haltere – 1.283.500 lei
• Mansardare Vila E – 1.520.300 lei
• Proiectare si lucrari de acoperire bazin hidromasaj – 547.500 lei
• Studii de fezabilitate pentru: sala de atletism, sala sport multifunctional,

mansardare forta fete, mansardare corp administrative = 265.000 lei
• Instalare system climatizare bucatarie – 203.000 lei
• Lucrare instalatie system paratasnet – 515.000 lei

o Masini echioamente si mijloace de transport = 388.000 lei
o Mobilier, aparatura si alte actoive = 477.000 lei



Complexul Sportiv Național LASCĂR PANĂ
BAIA MARE

11.607.480 lei

o Reparatii capital: = 10.163.000 lei

• Hotel Sport – 4.000.000 lei
• Bazin descoperit – 2.763.543 lei
• Sala polivalenta – 3.000.000 lei
• Bazin olimpic acoperit, vestiare – 400.000 lei

o Constructii = 594.480 lei

• Sala sport constructive usoara – rugby – 485.000 lei
• Recomentatie tehnico-economica RK Stadion atletism – 109.480 lei

o Active fixe = 850.000 lei



Complexul Sportiv Național LIA MANOLIU
6.000.000 lei

o Constructii: - 506.000 lei

• Teren sport multifunctional la Strandul Tineretului – 506.000 lei

o Masini, echipamente si mijloace de transport – 1.614.000 lei

o Reparatii capital = 3.879.000

• Reabilitare pist aatletism “I Soter” – 470.000 lei
• Reabilitare complex sport – 1.043.000 lei
• Realibitare retele electrice, gard imprejurimi, pavaj curte la Strandul Tineretului =

1.516.000 lei
• Reabilitare bazin olimpic (baza Coravu) si acoperire cu balon – 850.000 lei

o Active fixe = 850.000 lei



Sunt alocate 10 de milioane de euro  pentru plata 
premiilor sportivilor cu rezultate deosebite la 
competițiile internaționale



Organizare competiții majore 2019 în România

• Campionatul European de Lupte

• Campionatul European de Triatlon

• Campionatul Mondial de Hochei Feminin



• Depunere candidatură Jocurile Olimpice de Tineret 
2024



Memorandum pentru organizarea UEFA EURO 
2028 și FIFA 2030

Scopul Memorandumului de înţelegere este acela de a
crea cadrul legislativ pentru depunerea candidaturii
comune din partea României, alături de Serbia, Bulgaria
şi Grecia în vederea organizarii Campionatului European
de fotbal din 2028 şi a Mondialului de fotbal din 2030.



A fost semnat „Memorandumul pentru organizarea UEFA EURO 2028 și FIFA 
2030”

o Memorandumul de înţelegere se referă la ,,înfiinţarea Comitetului Iniţial
de organizare privind depunerea unei candidaturi comune pentru UEFA
Euro 2028 şi Cupa Mondială FIFA 2030", prin care cele patru state au au
agreat un mod de colaborare comun, respectiv un plan de depunere a
candidaturii comune pentru organizarea acestor competiţii sportive
internaţionale importante.

o La Salonic a avut loc reuniunea cvadrilaterală guvernamentală la nivel
înalt, la care au participat ministrul Bogdan Matei și omologii săi din
Bulgaria, Serbia și Grecia.

o În cadrul reuniunii a fost semnat Memorandumul de înțelegere între
Guvernele Serbiei, României, Bulgariei și Greciei, pentru constituirea
Comitetului inițial de organizare, în vederea depunerii celor două
candidaturi comune mai sus amintite.



Comitetul interministerial de organizare și 
coordonare a Turneului final al Campionatului 

European de Fotbal 2020



o La nivel instituțional și în considerarea rolului MINISTERULUI
TINERETULUI ȘI SPORTULUI în Comitetului Interministerial, au fost
efectuate întâlniri sectoriale de lucru, în urma cărora au fost
întreprinse următoarele demersuri:

• Mijlocirea inițiativelor întreprinse de membrii prezenți, pentru
realizarea la termenele stabilite de U.E.F.A. a obiectivelor
propuse;

• A fost inițiat planul național de promovare a turneului final de
fotbal, EURO 2020. MTS alocă 300 000 de euro;

• Implicări substanțiale în modul de lucru al Secretariatului de
Comitet Interministerial EURO 2020.



Programul Național „România în mișcare” 
în anul 2019

• Scopul proiectului este acela de a îmbunătăți accesul 
la sport organizat pentru cetățenii români, indiferent 

de vârstă, gen sau profil socio – economic, dar în mod 
special pentru cei de vârstă școlară. 



Pentru anul 2019, Programul Național va continua cu derularea 
următoarelor sub-programe:

o P 5.1 - ”Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive”, concurs de
proiecte sportive la nivel județean;

o P 5.2 - ”Calendar competițional”, susținerea și dezvoltarea unui
calendar competițional școlar adresat elevilor din clasele VI și VII-VIII
la nivel județean.

o 3.348.364 este suma alocată proiectului pe anul 2019.



Regimul juridic si starea actuală a Bazei Materiale 
Sportive aflată in Domeniul Public și Privat al 

Statului și administrarea M.T.S.



o Una din prioritatile strategice ale Ministerului Tineretului si Sportului
pe care si le-a asumat la începutul acestui an a fost aceea de a revizui
normele de reglementare și functionare aferente bazelor sportive.

o S-a reactualizat baza de date privind infrastructura sportivă aflată în
administrare MTS prin unitățile subordonate: CSN, DJTS, CSM, precum
și o baza de date privind infrastructura sportivă aflată în administrare
MTS și în folosința gratuită a unor federații sportive naționale;

o S-a realizat evidența structurată pe tipuri de unități de practicare a
sportului precum și un model practic al distribuției acestora la nivel
național.



Creșteri bugetare 2019

Federații Sportive
41,43%

Cluburi
Sportive
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%
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