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Către: Ministerul Tineretului și Sportului 
În atenția: dna. Secretar de stat Andra-Mihaela Costache 
Ref.: 
 Solicitare în baza Legii 544/2001 privind publicarea pe pagina de internet proprie (www.mts.ro) a 
TUTUROR informațiilor de interes public prevăzute de Norma metodologică de aplicare a Legii nr.544/2001 
privind liberul acces la informații de interes public (aprobată prin HG nr.123/2002, cu modificările și 
completările ulterioare), ÎNTOCMAI (fără excepție) cu indicațiile din Anexele nr.1-8 și 10 pentru perioada 
2016-prezent; 
 Solicitare în baza Legii 544/2001 privind aplicarea Art.17 din aceeași lege; 
 Solicitare în baza Legii 544/2001 privind completarea portalului Registrul Unic al Transparenței 
Intereselor. 
 Solicitare în baza Legii 544/2001 privind publicarea de către TOATE serviciile și instituțiile publice 
subordonate MTS care desfășoară activități de tineret / studențești (direcțiile pentru tineret și casele de 
cultură), pe paginile de internet proprii, a TUTUROR informațiilor de interes public prevăzute de Norma 
metodologică de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes public (aprobată 
prin HG nr.123/2002, cu modificările și completările ulterioare), ÎNTOCMAI (fără excepție) cu indicațiile din 
Anexele nr.1-8 și 10, pentru perioada 2016-prezent. 

 
 

Timișoara, 12.08.2020 
 

 

Stimată doamnă Secretar de stat, 
 
Fundația Județeană pentru Tineret Timiș, reprezentată legal prin Mihai-Adrian VILCEA, în calitate de 
președinte, fiind determinați de: 
 
 Lipsa răspunsului la adresa FITT din data de 19.02.2020, cu privire la bugetul MTS (valabil la acea 

dată, nu cel afectat de pandemie); 
 Insistențele MTS cu privire la nepublicarea sau publicarea parțială a informațiilor de interes 

public; 
 Singurele obiective ale FITT pentru demersurile noastre, și anume: 

 Asigurarea accesului la informații oficiale, corecte pentru promovarea acestora către 
tineri și către organizațiile membre,  

 Asigurarea accesului la informații publice pentru fundamentarea propunerilor de politici 
publice pentru tineret și a proiectelor pe care le aplicăm în cadrul diverselor concursuri 
pentru obținerea de finanțare nerambursabilă, 
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 Reducerea mecanismului birocratic nelegal de lung, anevoios și de multe ori ineficient 
din comunicarea cu MTS pentru obținerea de informații care ar trebui să fie publice, 

conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările și 
completările ulterioare, având în vedere sancțiunile prevăzute de Art.21 și Art.22, formulăm 
următoarea 

 

CERERE 

Având în vedere că:  
 pagina de internet a Ministerului Tineretului nu furnizează informații de interes public 

conform legii, prezentate într-o formă accesibilă, standardizată și concise, 
 MTS nu asigură, prin www.mts.ro, accesul la informații publice pentru persoanele cu 

handicap, 
 Multe dintre informațiile prevăzute de lege lipsesc1, sunt publicate necorespunzător în 

cadrul unor secțiuni nepotrivite2, unele din aceeași categorie sunt publicate aleatoriu - în 
cadrul mai multor secțiuni3  sau sunt neactualizate4, 

 Multe dintre informații din aceeași categorie nu respectă, de la an la an, același standard de 
transparență (ex.: http://mts.ro/buget/: cel mai recent buget pe subordinate – 2016; cel mai 
recent bilanț – 2018; cel mai recent buget de stat al MTS – 2019; etc.), 

 Rapoartele de activitate la nivelul MTS sunt de complexități diferite, îngreunând analiza 
progresului (20165; 20176; 2018 – parțial7; 2019 – sumar8), 

 Având în vedere că există subordonate ale MTS care nu au pagină de internet proprie, dar și 
că multe dintre cele existente sunt precar alimentate cu informații, precum și faptul că cea 
mai recentă diagnoză a subordonatelor MTS – TINERET a fost realizată în anul 20169, 

 

                                                 
1 http://mts.ro/despre-noi/autoritate/prezentare-m-t-s/ - lipsește versiunea actualizată a HG 11/2013 
2 http://mts.ro/tineret/#centre-de-agrement  
3 http://mts.ro/transparenta/tineret-transparenta/tineret-2/  
4 http://mts.ro/programe/ ; http://mts.ro/despre-noi/organigrama/structura-organizatorica-a-ministerului-tineretului-si-sportului/ 
- este vechea organigramă 
5 http://mts.ro/noutati/raportul-de-activitate-de-tineret-al-ministerului-tineretului-si-sportului-pentru-perioada-decembrie-2015-
decembrie-2016/ ; http://mts.ro/noutati/comunicat-de-presa-bilantul-unui-an-de-mandat/  
6 http://mts.ro/noutati/realizari-program-de-guvernare/  
7 http://mts.ro/evenimente/bilantul-primelor-6-luni-de-mandat-al-ministrului-tineretului-si-sportului-ioana-bran/  
8 http://mts.ro/media/conferinta-de-presa-pentru-prezentarea-bilantului-la-finalul-celor-11-luni-de-mandat/  
9 http://mts.ro/noutati/sinteza-raportarii-cu-privire-la-infrastructura-si-serviciile-pentru-activitatile-de-tineret/  
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I. Vă rugăm să dispuneți ca, în termen de 30 de zile (dat fiind volumul informațiilor), să fie publicate 
pe pagina de internet proprie (www.mts.ro) TOATE informațiile de interes public prevăzute de 
Norma metodologică de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes 
public (aprobată prin HG nr.123/2002, cu modificările și completările ulterioare), ÎNTOCMAI (fără 
excepție) cu indicațiile din Anexele nr.1-8 și 10, pentru perioada 2016-prezent. 

II. Vă rugăm, de asemenea, să dispuneți ca, în termen de 30 de zile:  

 actele normative care reglementează organizarea și funcționarea ministerului, structura 
organizatorică și atribuțiile departamentelor să se indice pe baza prevederilor HG nr.11/2013 
cu modificările și completările ulterioare (inclusiv cele din anul 2020). 

 buletinul informativ anual, rapoartele de activitate și contractele de achiziții publice să fie 
publicate pentru perioada 2016-prezent (de la intrarea în vigoare a HG nr.478/2016), dar să 
fie păstrate și cele mai vechi; 

 sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil să fie publicate pentru perioada 2016-prezent 
(de la intrarea în vigoare a HG nr.478/2016), ), dar să fie păstrate și cele mai vechi; 

III. Totodată, vă rugăm să dispuneți ca, în termen de 30 zile și în continuare: 

 să se facă aplicarea Art.17 din Legea nr.544/2001, potrivit căruia „(1) Autoritățile publice au 
obligația să organizeze periodic, de regulă o dată pe lună, conferințe de presă pentru 
aducerea la cunoștință a informațiilor de interes public. (2) În cadrul conferințelor de presă 
autoritățile publice sunt obligate să răspundă cu privire la orice informații de interes public.” 
Prin aceste conferințe, pentru asigurarea consecvenței și predictibilității în relația cu 
societatea civilă, este dezirabil să ne informați cu privire la progresul îndeplinirii 
obiectivelor asumate prin Programele de guvernare, cu respectarea legii și a Principiilor 
Bunei Guvernări Liberale pe care le-ați promovat și garantat public, premise de la baza 
cărora noi toți am început dialogul cu membrii acestui Guvern și la standardele cărora ne 
raportăm constant. 

 să se furnizeze informațiile necesare pentru portalul www.ruti.gov.ro (coordonat de 
Secretariatul General al Guvernului potrivit HG nr.137/2020 Art.3 alin.(1) pct.4 lit.ș), potrivit 
cu obiectivele platformei, mai ales că demnitarii din Ministerul Tineretului nu au mai 
alimentat Registrul Unic al Transparenței Intereselor din anul 2017, deși există o secțiune 
referitoare la acest portal și pe site-ul propriu10. 

                                                 
10 http://mts.ro/transparenta/registrul-unic-al-transparentei-intereselor/  
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IV. Vă rugăm să dispuneți ca, în termen de 30 de zile, TOATE serviciile și instituțiile publice subordonate 

MTS care desfășoară activități de tineret / studențești (direcțiile pentru tineret și casele de cultură) 
să publice pe paginile de internet proprii, TOATE informațiile de interes public prevăzute de Norma 
metodologică de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes public 
(aprobată prin HG nr.123/2002, cu modificările și completările ulterioare), ÎNTOCMAI (fără 
excepție) cu indicațiile din Anexele nr.1-8 și 10, pentru perioada 2016-prezent.  

V. Nu în ultimul rând, vă rugăm să dispuneți ca, în termen de 30 de zile, să ne fie comunicate pe adresa 
de e-mail office@fitt.ro:  
 link-urile către paginile / secțiunile de pe www.mts.ro, actualizate cu informațiile 

solicitate; 
 link-uri către www.ruti.gov.ro, actualizate cu informațiile solicitate; 
 link-uri către paginile subordonatelor MTS, actualizate cu informațiile solicitate. 

 
Cu speranța că veți da curs solicitării noastre și veți dispune, în cel mai scurt timp, accesibilizarea 
informațiilor de interes public, potrivit prevederilor legale referitoare la formă, conținut și termenul 
de răspuns, vă rugăm să confirmați primirea acestei cereri și să ne comunicați data și numărul de 
înregistrare. 
Anexăm:  
 Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes public (forma consolidată 

din data de 11.08.2020); 
 Norma metodologică de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informații de 

interes public (forma consolidată din data de 11.08.2020). 

 
 
Cu deosebită considerație, 

 
Mihai-Adrian VILCEA 

președinte 
Fundația Județeană pentru Tineret Timiș 
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