
	
	
Către: Ministerul Tineretului și Sportului 
Cu privire la: Consultare publică metodologii - Tineret 2019 
 
 
 
Stimate Domnule Ministru, 
Stimate Domnule Secretar de Stat, 
 
 
În contextul consultărilor cu privire la metodologiile pentru activități de tineret, cele 4 programe de finanțare ale MTS și metodologiile 
pentru organizarea taberelor, în baza legii nr. 52-2003 privind transparența decizională, vă rugăm să primiți următoarea propuneri: 
 

Subiectul la care se face referire  
(articol, anexă, formular etc.) 

Forma actuală Forma propusă Motivația modificării (baza legală, 
existența unei experiențe similare la 

finanțatorii din România- cei ce 
finanțează din fonduri bugetare) 

1. Metodologie pentru Concursul național/local de 
proiecte de tineret și pentru Concursul național de 
proiecte studențești 

2. Metodologie pentru organizarea și desfășurarea de 
proiecte proprii 

3. Metodologie privind organizarea, funcționarea și 
finanțarea centrelor de tineret în cadrul Programului 
de centre de tineret 

4. Metodologie privind organizarea taberelor pentru 
copii, tineri şi studenţi cu handicap, împreună cu 
asistenţii personali / asistenţii personali 

5. Metodologie privind organizarea taberelor sociale  
6. Metodologie privind organizarea taberelor de odihnă 

pentru copii şi tineri, în centrele de agrement/bazele 
turistice ale Ministerului Tineretului și Sportului  

Nu este cazul Adăugarea la toate 
metodologiile care 
presupun activități de 
lucru direct cu tinerii a 
unei anexe incluzând un 
cod etic pentru 
persoanele responsabile 
de lucru cu tinerii. 
Asumarea codului etic ar 
trebui să devină 
obligatorie pentru 
beneficiarii de finanțare, 
pentru a garanta 
conduita celor care 
lucrează cu tinerii. 

Precizăm că formulăm prezentele 
propuneri în contextul în care YMCA 
România în parteneriat cu Asociația 
Young Initiative și Centrul pentru 
Dezvoltare Comunitară Durabilă 
implementează proiectul „Standarde și 
politici sustenabile în lucrul cu tinerii 
din România” finanțat de Programul 
Operațional Capacitate Administrativă. 
În cadrul acestui proiect am realizat 
consultări în perioada octombrie 2018-
ianuarie 2019 și am lucrat aplicat pe 
propuneri de standarde cu un Grup 
Național de Lucru format din persoane 
ce reprezintă instituții și organizații cu 



	
	
7. Metodologie privind organizarea taberelor naţionale 

și tematice pentru copii şi tineri, în centrele de 
agrement/bazele turistice ale Ministerului 
Tineretului şi Sportului 

8. Metodologie privind organizarea taberelor 
studențești  

9. Metodologie privind organizarea de acțiuni proprii 
și/sau în parteneriat ale CCS/CCSS Tei 

Prezentăm anexat o 
propunere inițială pentru 
un astfel de cod de etică. 
 

experiență largă în lucrul cu tinerii.1 
Subliniem că Ministerul Tineretului și 
Sportului este reprezentat în acest 
grup de lucru. 
În contextul acestui proiect, pe baza 
consultărilor cu tinerii și a cercetărilor 
comparative disponibile pe site-ul 
proiectului: www.standarde-tineret.ro, 
au fost identificate nevoile de 
standarde și de cod etic propuse și au 
fost dezvoltate propunerile anexate, în 
acest moment în format intermediar 
(draft). 

1. Metodologie privind organizarea taberelor pentru 
copii, tineri şi studenţi cu handicap, împreună cu 
asistenţii personali / asistenţii personali 

2. Metodologie privind organizarea taberelor sociale  
3. Metodologie privind organizarea taberelor de odihnă 

pentru copii şi tineri, în centrele de agrement/bazele 
turistice ale Ministerului Tineretului și Sportului  

4. Metodologie privind organizarea taberelor naţionale 
și tematice pentru copii şi tineri, în centrele de 
agrement/bazele turistice ale Ministerului 
Tineretului şi Sportului 

5. Metodologie privind organizarea taberelor 
studențești  

Nu este cazul Adăugarea la toate 
metodologiile de tabere 
a unui set de standarde 
de calitate minimă 
pentru activități de 
tabără. 
Prezentăm anexat o 
propunere inițială pentru 
un astfel de set de 
standarde. 
Taberele finanțate de 
MTS ar trebui să respecte 
cel puțin standardele 
minime propuse, iar 
ministerul poate 
monitoriza și verifica 
organizatorii. 

																																																								
1	Andreeas	Novacovici	-	Consiliul	Tinerilor	Instituționalizați,	Aureliana	Popa,	Alin	Grigore	-	Asociatia	Tinerii	Uniti,	Forumul	Tinerilor	din	România,	Vlad	Dumitrescu,	
Marian	Bojincă	-	Fundația	pentru	Dezvoltarea	Societății	Civile	–	FDSC,	Diana	Sabo	-	D.E.I.S.,	Mariana	Păun	,	Iuliana	Pavel-	A4ACTION	–	Asociația	pentru	Inițiative	și	
dezvoltare	continuă,	Lidia	Bondiuc	-	Fundaţia	Noi	Orizonturi,	Olimpia	Sabina	Antoci	-	Fundatia	Policy	Center	for	Roma	and	Minorities,	Alexandra	Ioana	Canta	-	
YMCA	Baia	Mare,	Yolanda	Florescu	-	Fundația	Județeană	pentru	Tineret	Timiș	(FITT),	Cătălin	Nicolae	Lazar	-	Ministerul	Tineretului	și	Sportului,	Victor	Cătălin	Toma	
-	Asociația	pentru	Dezvoltare	Activă	ADA,	Elena	Lupoaea-Petrea	-	Organizația	Națională	Cercetașii	României	–	Centrul	Local	„Orizont”	Brașov,	Marius-Adi	Petică	-	
Consiliul	Studențesc	FIFT,	Andrei	Dobre	-	Fundația	Romanian	Angel	Appeal,	Andrei	Popescu,	Geanina	Constantin	-	ANPCDEFP	



	
	
 
Precizăm că propunerile anexate sunt documente în lucru în cadrul proiectului nostru. Acestea vor fi finalizate în luna mai 2019, în urma unui 
proces susținut de activitate a grupului de lucru. Obiectivul nostru este ca propunerile de standarde să fie utile Ministerului Tineretului și 
Sportului pentru activitatea de monitorizare a activităților de tineret, pentru monitorizarea și evaluarea activităților de tineret și pentru 
constituirea și funcționarea Registrului Național al Organizațiilor Neguvernamentale de și pentru Tineret. 
 
Cu stimă, 
Irina Lonean 
Expert politici publice, proiectul „Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România” 
Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă 
 
 
 
Yolanda Florescu           Diana Sabo 
Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT)       D.E.I.S. 
 
 
 
Andrei Dobre            Alexandra Canta 
Romanian Angel Appeal          YMCA Baia Mare 
 
 
 
Marius-Adi Petică 
Consiliul Studențesc FIFT 


