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Către: Ministerul Tineretului și Sportului 
În atenția:  
dlui. Secretar de stat Claudiu-Daniel Catana  
dnei. Subsecretar de stat Andra-Mihaela Costache 
Ref.: Bugetul MTS pentru sectorul de TINERET pentru anul 2020 
 
 

Timișoara, 19.02.2020 
 

 

Stimate domnule Secretar de stat, 
Stimată doamnă Subsecretar de stat, 

 

Subsemnatul Mihai-Adrian VILCEA, în calitate de președinte al Fundației Județene pentru Tineret 

Timiș (FITT), structură federativă de 30 de organizații neguvernamentale de tineret și studențești, 

unul dintre cei 7 membri ai Grupului Național de Lucru pe Dialog Structurat stabilit de MTS și 

deținătoarea singurului centru de tineret din România (și unul dintre cele 13 astfel de centre din 

Europa) acreditat cu Certificatul de Calitate pentru Centrele de Tineret de către Consiliul Europei 

pentru perioada 2016-2023, ca urmare a întâlnirii Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret din 

data de 18 februarie 2020 și a temei bugetului alocat de către minister sectorului de tineret, revin 

astfel, în scris, cu rugămintea de a ne informa cu privire la cuantumul sumelor alocate pentru fiecare 

dintre următoarele capitole bugetare: 

• Capitolul 67 – Cultură, recreere și religie, Titlul 59: Articolul 08 – Alte cheltuieli: Programe pentru tineret: 

Programul de susținere a acțiunilor de tineret - P2 

• Capitolul 67 – Cultură, recreere și religie, Titlul 59: Articolul 08 – Alte cheltuieli: Programe pentru tineret: 

Programul de cercetare socială în domeniul tineretului – P3 

• Capitolul 67 – Cultură, recreere și religie, Titlul 59: Articolul 22 – Alte cheltuieli: Acțiuni cu caracter 

științific și social-cultural: Programul pentru dezvoltarea și diversificarea ofertei de servicii și programe 

pentru tineri, în special studenti – P4 

• Capitolul 67 – Cultură, recreere și religie, Titlul 59: Articolul 22 – Alte cheltuieli: Acțiuni cu caracter 

științific și social-cultural: Programul de Tabere al MTS (olimpici, talente, monitorizare, alte acțiuni) 

• Capitolul 65.01 – Învățământ: Titlul 51: Transferuri între unități ale administrației publice: CCS & CCSS 

„Tei”: Cheltuieli curente, cheltuieli de capital, cheltuieli pentru acțiuni culturale și cheltuieli pentru tabere 

studențești; 

• Capitolul 65.01 – Învățământ: Titlul 51: Transferuri între unități ale administrației publice: DJST & DSTMB: 

Organizarea taberelor sociale, handicap, tematice și naționale 

• Capitolul 65.01 – Învățământ: Titlul 51: Transferuri între unități ale administrației publice: DJST & DSTMB: 

Programului de centre de tineret – P1 
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• Capitolul 65.01 – Învățământ: Titlul 51: Transferuri între unități ale administrației publice: DJST & DSTMB: 

Programului de susținere a acțiunilor de tineret – P2 

• Capitolul 65.01 – Învățământ: Titlul 51: Transferuri între unități ale administrației publice: DJST & DSTMB: 

Cheltuieli de capital (realizarea de investiții) – DOAR PENTRU centrele de agrement, centrele de tineret 

(fără infrastructura sportivă); 

• Capitolul 65.01 – Învățământ: Titlul 51: Transferuri între unități ale administrației publice: DJST & DSTMB: 

Angajarea de personal: DOAR personal specializat în susținerea activităților pentru tineret: lucrători de 

tineret, animatori etc. (fără personal pentru susținerea activităților sportive) 

 

Specific faptul că atenția noastră se apleacă exclusiv asupra sumelor alocate sectorului de TINERET, 

drept urmare, vă rugăm ca sumele pe care ni le veți transmite, să nu conțină alocări bugetare 

destinate sectorului sportiv. Totodată, vă rugăm să eliminați din răspuns cheltuielile de personal, cu 

excepția celor pe care le-am solicitat (ex.: lucrători de tineret) - sumele previzionate pentru viitoare 

angajări. 

 

Totdată, dacă există modificări sau completări cu privire la încadrarea în capitolele, titlurile, 

articolele bugetare, vă rugăm să ne indicați denumirea corectă, precum și elementele suplimentare, 

și să aveți în vedere intenția noastră de a cunoaște întreaga și corecta alocare bugetară cu privire la 

susținerea programelor de și pentru tineret și studențești, ale taberelor și ale investițiilor în 

infrastructura de și pentru tineret (centre de agrement, case de cultură, centre de tineret), precum 

și investiția planificată în dezvoltarea resursei umane care să susțină activitățile pentru tineret. 

 

În speranța că răspunsul dumneavoastră va ajunge la noi în timpul prevăzut de lege și în formă 

completă și definitivă, vă mulțumesc anticipat. 

 

Cu deosebită considerație, 

 

 

 

Mihai-Adrian VILCEA 

președinte 

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș 


