
 

 
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL 

 

L E G E A 
 

tinerilor 

 
Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

 

Capitolul I 

Dispoziţii generale 

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează cadrul juridic necesar 

asigurării elaborării, implementării şi monitorizării politicii de tineret, 

participării active şi incluzive a tinerilor la viaţa societăţii, în domeniile 

de interes specific pentru aceştia, precum şi cadrul juridic necesar 

dezvoltării personale şi profesionale a tinerilor conform necesităţilor şi 

aspiraţiilor acestora. 

 

Art. 2. - Statul, prin autorităţile sale, asigură un regim special de 

protecţie şi de asistenţă a tinerilor, cu respectarea principiului transparenţei 

decizionale şi al consultării publice, pentru exercitarea drepturilor acestora. 

 

Art. 3. - În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos 

au următoarele semnificaţii: 

a) activitate de tineret - activitate cu şi pentru tineri, al cărei scop 

este asigurarea participării active şi incluzive a tinerilor la viaţa societăţii, 

în domeniile de interes specific pentru aceştia, cu excepţia activităţilor de 

propagandă politică; 
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b) activităţi de propagandă politică - acţiuni desfăşurate 

sistematic în vederea răspândirii unei doctrine politice, a unor teorii 

politice, opinii politice, pentru a le face cunoscute şi acceptate, pentru a 

câştiga adepţi; 

c) centru de agrement pentru copii și tineri - structură fără 

personalitate juridică, aflată în administrarea Ministerul Familiei, 

Tineretului și Egalității de Șanse prin  direcțiile județene pentru familie și 

tineret, respectiv Direcția pentru Familie și Tineret a Municipiului 

București sau în administrarea autorităților administrativ- teritoriale ori a 

altor autorități sau instituții publice, asociații și fundații, care oferă servicii 

de cazare, masă și agrement pentru organizarea de tabere și alte activități 

pentru copii și tineri; 

d) centru de tineret - structură cu sau fără personalitate juridică, 

de drept public sau de drept privat, înființată în vederea organizării și 

desfășurării activităților de tineret și furnizării de servicii pentru tineri, ca 

activitate principală și neîntreruptă, precum și resursele necesare pentru 

organizarea și furnizarea acestor servicii;  

e) cercetare socială în domeniul tineretului - cercetarea care se 

adresează domeniului tineret şi evaluează relaţia dintre nevoile tinerilor şi 

politicile de tineret; 

f) consiliu consultativ pentru tineret - structură fără personalitate 

juridică, constituită pe lângă autoritățile administrației publice la nivel 

național, județean, la nivel de municipiu reședință de județ, municipiu și 

oraș, precum și la nivelul municipiului București și al sectoarelor 

municipiului București, cu scopul de a consulta și implica tinerii în luarea 

deciziilor la nivel local, precum și de a furniza acestora expertiză în 

domeniul tineretului; 

g) dialog structurat - instrument de consultare, folosit cu scopul 

de a implica activ tinerii în procesul de luare a deciziilor care îi privesc şi 

de elaborare a politicilor care îi vizează la nivel local, regional, naţional 

şi internaţional; 

h) dialogul intercultural - un proces ce cuprinde un schimb şi o 

interacţiune transparentă şi civilizată între persoane, grupuri şi organizaţii 

din medii culturale diferite. Printre obiectivele acestuia se numără: 

dezvoltarea unei înţelegeri mai profunde a diferitelor perspective şi 

practici, creşterea participării, a libertăţii şi a capacităţii de a face alegeri, 

încurajarea egalităţii şi susţinerea proceselor creative; 

i) forum de tineret - structură fără personalitate juridică, 

constituită pe lângă autorităţile administraţiei publice la nivel de comună, 
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cu scopul de a consulta şi implica tinerii în luarea deciziilor care îi privesc 

şi de a furniza expertiză în domeniul tineretului. Forumul de tineret se 

constituie ca o adunare ad-hoc convocată public de către primarul unei 

comune, la care poate participa orice tânăr; 

j) familie tânără - cuplul în care membrii sunt tineri, în sensul 

prezentei legi; familie formată dintr-un singur părinte care este tânăr, în 

sensul prezentei legi; 

k) grup informal de tineri - asociere fără personalitate juridică 

cuprinzând minimum 3 persoane fizice, tinere, în sensul prezentei legi, 

care iniţiază şi realizează împreună activităţi de tineret; 

l) organizaţii neguvernamentale de tineret - asociaţii, fundaţii, 

federaţii, persoane juridice de drept privat şi fără scop patrimonial, care 

funcţionează conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea  

nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în care cel puţin 

jumătate plus unu din numărul total al membrilor sunt tineri, inclusiv în 

cadrul structurilor de conducere şi de administrare, şi al căror scop şi 

obiective prevăzute în statut se adresează tinerilor. Organizaţiile de elevi 

şi cele studenţeşti sunt asimilate organizaţiilor neguvernamentale de 

tineret, cu respectarea definiţiei tinerilor conform prezentei legi; 

m) organizaţii neguvernamentale pentru tineret - asociaţii, 

fundaţii, federaţii, persoane juridice de drept privat şi fără scop 

patrimonial, care funcţionează potrivit prevederilor Ordonanţei 

Guvernului nr. 26/2000 aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi care prin scopul 

şi/sau obiectivele prevăzute în statut se adresează tinerilor. Fundaţiile 

judeţene pentru tineret care funcţionează potrivit prevederilor Legii  

nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret 

şi a municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare, 

sunt asimilate organizaţiilor neguvernamentale pentru tineret; 

n) Politica Națională de Tineret - angajamentul și practicile 

privind asigurarea implementării, la nivel național, a politicilor de tineret, 

asumate de Guvernul României, prin programul său. Politica Națională de 

Tineret se bazează pe Strategia națională de tineret, precum și pe strategii 

sectoriale ale Guvernului. Politica Națională de Tineret include intervenții 

timpurii, pentru a asigura participarea tinerilor la viața societății în general 

și dezvoltarea de competențe personale și profesionale a acestora prin 

implicarea în activități de învățare nonformală sau voluntariat. Politica 

Națională de Tineret este corelată cu politica națională în privința 
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educației naționale și protecția drepturilor copilului. Politica Națională de 

Tineret este coordonată de Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de 

Șanse care face propuneri de completare și actualizare, fundamentate pe 

rezultatele cercetării sociale cu privire la starea tinerilor de pe teritoriul 

României. Politica Națională de Tineret îi vizează inclusiv pe tinerii 

români din afara granițelor țării; 

o) politici de tineret - ansamblul principiilor, obiectivelor şi 

activităţilor asumate de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, 

prin care se urmăreşte îmbunătăţirea condiţiilor de trai, participarea activă şi 

incluzivă a tinerilor la viaţa societăţii, precum şi dezvoltarea personală şi 

profesională a acestora; 

p) Registrul Național al Organizațiilor Neguvernamentale de și 

pentru Tineret - bază de date, administrată de către Ministerul Familiei, 

Tineretului şi Egalității de Șanse în care sunt înscrise, în scopul păstrării 

unei evidențe, organizațiile neguvernamentale de și pentru tineret, definite 

la lit. l) și m) și care derulează activități de tineret definite la lit. a);  

q) Registrul Național al Centrelor de Tineret - bază de date, 

administrată de către Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de 

Șanse, în care centrele de tineret, definite la lit. d), sunt înscrise, au 

caracter public, în scopul evidenței centralizate a acestora. Organizarea și 

funcționarea registrului se aprobă prin ordin al ministrului familiei, 

tineretului şi egalității de șanse; 

r) personal de tineret - totalitatea practicienilor în activitatea de 

tineret, ce dețin competențe în domeniul activității de tineret, dobândite 

fie prin stagii de formare profesională, fie prin experiență profesională, 

certificată prin fișe de post și extras din registrul general de evidență al 

salariaților, certificat de voluntariat însoțit de raportul de activitate, astfel 

cum acestea sunt prevăzute de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea 

activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, sau alte 

documente echivalente; 

s) servicii pentru tineri - ansamblul de activități de tineret, 

realizate în mod regulat și continuu, pentru a răspunde necesităților 

specifice tinerilor; 

ş) structuri neguvernamentale de şi pentru tineret - organizaţiile 

neguvernamentale de şi pentru tineret, organizaţiile de tineret din cadrul 

partidelor politice, organizaţiile sindicale şi patronale pentru tineret, cu şi fără 

personalitate juridică, organizate în baza Legii dialogului social nr. 62/2011, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza altor 

prevederi legale în vigoare la data înfiinţării acestora, structurile Consiliului 
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Naţional al Elevilor precum şi alte organizaţii neguvernamentale care 

reprezintă tinerii şi/sau interesele acestora; 

t) tânăr - cetăţean român, străin sau apatrid, cu vârsta cuprinsă 

între 14 şi 35 de ani; 

ț) tânăr cu oportunități reduse sau aparținând grupurilor 

vulnerabile - tânăr care prezintă riscul de a-și pierde capacitatea de 

satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, 

dizabilitate, sărăcie, excluziunea socială, lipsă de acces la servicii de 

educație, formare și/sau sănătate, dependență de droguri sau de alcool, 

expunere sistematică la violență, origine etnică, cultură, limbă, religie, 

orientare sexuală, identitate de gen ori a altor situații care conduc la 

vulnerabilitate economică și socială;  

u) tineret - totalitatea tinerilor din România, cetăţeni români, 

străini sau apatrizi, cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de ani; 

v) tabără - program socio-educativ și de divertisment pentru 

preșcolari, elevi, studenți, tineri și sportivi. Organizarea, acreditarea, 

clasificarea și autorizarea taberelor se stabilesc prin hotărâre a 

Guvernului. Normele de acreditare a organizațiilor neguvernamentale și 

persoanelor juridice publice și private care vor să organizeze tabare și a 

locațiilor care vor să găzduiască tabere, Normele de clasificare și 

autorizare a centrelor de agrement din subordinea administraților publice 

locale, Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse, direcțiile 

județene pentru familie şi tineret și Direcția pentru Familie şi Tineret a 

Municipiului București și Normele de monitorizare și control ale taberelor 

și locațiilor ce găzduiesc tabere se stabilesc prin ordin al ministrului 

familiei, tineretului și egalității de șanse.  

w) comunitatea de practică în domeniul tineretului – totalitatea 

personalului de tineret, personalului auxiliar, de management, de îndrumare, de 

evaluare, liderilor de tineret, reprezentanților tinerilor, organizațiilor de și pentru 

tineret, formatorilor, cercetătorilor, coordonatorilor activității pentru tineret, 

managerilor de proiecte, reprezentanților administrațiilor publice locale, 

reprezentanților și factorilor de decizie din cadrul Ministerului Familiei, 

Tineretului și Egalității de Șanse și structurilor sale subordonate, precum și din 

cadrul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației 

și Formării Profesionale. 

x) Registrul Național al Centrelor de agrement pentru copii și 

tineri - bază de date, administrată de către Ministerul Familiei, Tineretului 

și Egalității de Șanse, în care centrele de agrement pentru copii și tineri, 

definite la lit. c), sunt înscrise, au caracter public, în scopul evidenței 
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centralizate a acestora. Organizarea și funcționarea registrului se aprobă 

prin ordin al ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse.  

y) Registrul furnizorilor de activități și servicii de tineret din 

România - care asigură prezentarea serviciilor publice și private precum 

și oferta de activități și servicii; 

z) Registrul personalului de tineret din România - sistem 

informațional care asigură gestiunea integrată a datelor privind înregistrarea și 

prezentarea personalului de tineret: angajat/ liber profesionist, parcurs 

profesional relevant (diplome, certificate), experiență profesională relevantă, 

participarea la evenimente specifice, contribuții la lucrări de specialitate; 

aa) Platforma de informare națională și de consultare publică în 

domeniul tineretului - platformă pentru publicarea cercetărilor, a politicilor 

publice, prezentarea informațiilor utile tinerilor și organizațiilor 

neguvernamentale de și pentru tineret, biblioteca virtuală cu resurse de profil, 

anunțuri cu oportunități de finanțare, evenimentele naționale, harta informativă 

pentru fiecare județ și municipiul București pentru prezentarea sistemelor de 

tineret locale. 

 

Art. 4. - Activităţile destinate tineretului sunt întemeiate pe 

următoarele principii generale: 

a) protecția tinerilor, prin desfășurarea activității de tineret  

într-un climat de siguranță emoțională, mentală, fizică, digitală și 

spirituală; 

b) accesibilitatea, prin luarea în considerare, încă din faza de 

proiectare, în toate politicile, programele, serviciile, produsele şi resursele 

din societate destinate tinerilor din grupuri vulnerabile, a aspectelor 

referitoare la cost, disponibilitate, adaptare, proximitate; 

c) elaborarea și implementarea politicilor de tineret vor avea la 

bază nevoile și aspirațiile tinerilor;  

d) participarea liberă şi activă a tinerilor în societate, prin 

elaborarea şi implementarea unor politici de tineret în acest sens; 

e) dezvoltarea personală, profesională sau socială a tinerilor prin 

îmbunătăţirea abilităţilor şi a comportamentelor proactive ale tinerilor, în 

vederea unei facile integrări în societate; 

f) asigurarea protecţiei sociale a tinerilor aparţinând grupurilor 

vulnerabile, precum şi oferirea de oportunităţi acestora, prin elaborarea şi 

implementarea unor politici de tineret, precum şi prin îmbunătăţirea 

permanentă a sistemului legislativ în domeniul protecţiei sociale; 
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g) respectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecărui tânăr îi 

este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt 

respectate statutul individual şi social şi dreptul la intimitate şi protecţie 

împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic. 

 

Art. 5. - Elaborarea politicilor de tineret în România are la bază: 

a) fundamentarea politicilor de tineret pe baza rezultatelor 

cercetării sociale; 

b) participarea tinerilor la viaţa societăţii, inclusiv la luarea 

deciziilor care îi privesc; 

c) transparenţa decizională şi consultarea publică; 

d) tratamentul egal şi nediscriminatoriu; 

e) solidaritatea tinerilor pentru punerea în practică a politicilor 

publice care îi vizează; 

f) dialogul intercultural şi combaterea discriminării, xenofobiei, 

rasismului şi intoleranţei în rândul tinerilor; 

g) dialogul structurat în elaborarea şi monitorizarea politicilor de 

tineret; 

h) abordarea globală şi integrată a politicilor de tineret; 

i) cooperarea şi parteneriatul în politicile şi activităţile de tineret; 

j) continuitatea şi coordonarea în politicile şi activităţile de 

tineret; 

k) prevenirea situaţiilor de risc privind integrarea socio-profesională; 

l) garantarea dreptului la educaţie, formare şi specializare profesională; 

m) asigurarea accesului tinerilor la informaţie şi tehnologii 

informaţionale; 

n) subsidiaritatea politicilor de tineret la diferite niveluri 

administrative: european, naţional, local şi adiţionalitatea fondurilor 

alocate la fiecare nivel în raport cu finanţarea descentralizată; 

o) asigurarea echităţii în rândul tinerilor, prin mecanisme care 

vizează egalitatea de şanse. 

 

Art. 6. - (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, unităţile, 

instituţiile şi serviciile publice subordonate acestora au obligaţia să sprijine 

activitatea de tineret cu resurse materiale, financiare și informaționale, cât și prin 

asigurarea unui cadru instituțional adecvat de desfășurare a acesteia la nivel 

național, județean și local, în condițiile legii. 

(2) Autoritățile administrației publice locale colaborează cu 

reprezentanții Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse în 
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teritoriu, cu privire la inițierea de politici locale cu incidență în domeniul 

tineretului, precum și cu privire la dezvoltarea sectorului 

neguvernamental de/pentru tineret, în raza teritorială a acestora.  

(3) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale au în 

vedere, la elaborarea politicilor, strategiilor, planurilor de acţiune, 

programelor, apelurilor de finanţare pentru proiecte proprii şi proiecte în 

parteneriat în domeniul tineretului, priorităţile la nivel naţional/local în 

domeniul tineretului şi priorităţile stabilite la nivel european şi 

internaţional, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 

Capitolul II 

Structuri ale administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii în 

domeniul activităţii de tineret 

 

Art. 7. - (1) Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse 

este organul de specialitate al administrației publice centrale, cu 

personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care elaborează, 

implementează și monitorizează politica guvernamentală în domeniul 

tineretului. 

(2) Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse 

avizează, în limita competențelor, proiectele de acte normative elaborate 

de ministere și alte organe ale administrației publice centrale pentru 

domeniul său de activitate.  

(3) Implementarea Politicii Naționale de Tineret la nivel local se 

realizează de către Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse 

prin direcțiile județene pentru familie şi tineret, respectiv Direcția pentru 

Familie şi Tineret a Municipiului București și casele de cultură ale 

studenților, respectiv Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Teiˮ. 

(4) Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse are 

atribuții în organizarea și funcționarea Registrului Național al 

Organizațiilor Neguvernamentale de și pentru Tineret, Registrului 

Național al Centrelor de Tineret, Registrului Național al Centrelor de 

agrement pentru copii și tineri, Registrului furnizorilor de activități și 

servicii de tineret din România, Registrului personalului de tineret din 

România și Platformei de informare națională și de consultare publică în 

domeniul tineretului. Modul de organizare și funcționare al acestora se 

stabilește prin ordin al ministrului familiei, tineretului și egalității de 

șanse.  
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(5) În vederea dezvoltării și optimizării Politicii Naționale de 

Tineret, Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse derulează 

activități de cercetare socială în domeniul tineretului, cel puțin o dată pe an.  

(6) În vederea formulării și punerii în aplicare a politicilor 

dedicate tinerilor români din afara granițelor țării, Ministerul Familiei, 

Tineretului şi Egalității de Șanse colaborează și cu alte organe de 

specialitate ale administrației publice centrale relevante pentru tema dată.  

(7) În vederea dezvoltării activității de tineret, Statul sprijină 

dezvoltarea unui program național de formare a personalului de tineret, 

personalului auxiliar, de management, de îndrumare, de evaluare, care să 

includă:  

a) formarea inițială și formarea continuă;  

b) formarea pentru un set de competențe comune și formarea 

specializată pe domenii. 

 

Art. 8. - (1) Pentru armonizarea iniţiativelor organelor de 

specialitate ale administraţiei publice centrale incidente domeniului 

tineretului, se înfiinţează Consiliul interministerial pentru politici de 

tineret. 

(2) Consiliul interministerial prevăzut la alin. (1) este format din 

reprezentanți ai autorităților administrației publice centrale, cu rang de 

secretar de stat, la care sunt invitați și reprezentanți ai organizațiilor 

naționale reprezentative din domeniul tineretului precum și ai 

organizațiilor neguvernamentale specializate în domeniile abordate, 

având rol în elaborarea și implementarea Politicii Naționale de Tineret.  

(3) Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse 

coordonează activitatea Consiliului interministerial pentru politici de 

tineret și asigură secretariatul acestuia. Consiliul interministerial pentru 

politici de tineret se întrunește cel puțin o dată pe semestru.  

(4) Organizarea şi funcţionarea Consiliului interministerial 

pentru politici de tineret se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 

 

Art. 9. - (1) Direcțiile județene pentru familie şi tineret, respectiv 

Direcția pentru Familie şi Tineret a Municipiului București, sunt servicii 

publice deconcentrate ale Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de 

Șanse, cu personalitate juridică, înființate în condițiile legii. 

(2) Direcțiile județene pentru familie şi tineret, respectiv Direcția 

pentru Familie şi Tineret a Municipiului București, colaborează cu 

autoritățile administrației publice locale și cu serviciile publice 
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deconcentrate ale administrației publice centrale, precum și cu 

organizațiile neguvernamentale de și pentru tineret, cu privire la politicile 

locale cu incidență în domeniul tineretului, din raza lor de competență 

materială.  

(3) Direcțiile județene pentru familie şi tineret, respectiv Direcția 

pentru Familie şi Tineret a Municipiului București, care au în administrare 

centre de agrement - structuri fără personalitate juridică, de drept  

public - oferă servicii de cazare, masă și agrement pentru organizarea de 

tabere și alte activități pentru copii și tineri. 

 

Art. 10. - (1) Casele de cultură ale studenților, respectiv 

Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Teiˮ sunt instituții publice cu 

personalitate juridică, aflate în subordinea Ministerului Familiei, 

Tineretului şi Egalității de Șanse, cu excepția Casei de Cultură a 

Studenților din municipiul Suceava care se află în subordinea Ministerului 

Educației, înființate în condițiile legii. 

(2) Casele de cultură ale studenţilor, respectiv Complexul 

Cultural Sportiv Studenţesc „Teiˮ, colaborează cu autorităţile 

administraţiei publice locale şi cu serviciile publice deconcentrate ale 

administraţiei publice centrale în organizarea şi desfăşurarea acţiunilor 

cultural-artistice, distractive, educative, turistice interne şi internaţionale, 

sportive, de agrement, precum şi alte acţiuni organizate cu precădere 

pentru studenţi. 

(3) Conducerea caselor de cultură ale studenților și a 

Complexului Cultural Sportiv Studențesc „Teiˮ este asigurată de către 

consiliul de administrație și de către director, funcție ocupată pe bază de 

concurs. Din componența consiliului de administrație al acestora, 

minimum 25% sunt reprezentanți ai studenților. Componența membrilor 

consiliului de administrație va fi prevăzută în Regulamentul de 

organizare și funcționare. 

(4) Casele de cultură ale studenților și Complexul Cultural 

Sportiv Studențesc „Tei” asigură participarea studenților și a 

organizațiilor studențești în conceperea și organizarea tuturor 

manifestărilor culturale și artistice specifice, manifestărilor sportive și 

turistice, educative, recreativ-distractive și de agrement. 

 

Art. 11. - (1) Autoritățile administrației publice locale, în 

colaborare cu Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse, prin 

direcțiile județene pentru familie şi tineret, respectiv Direcția pentru 
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Familie şi Tineret a Municipiului București și casele de cultură ale 

studenților, respectiv Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Teiˮ, 

elaborează și aplică politicile de tineret cu incidență la nivel local.  

(2) Autorităţile administraţiei publice locale asigură cadrul 

instituţional şi condiţiile necesare pentru participarea tinerilor la luarea 

deciziilor din domeniul tineretului. 

(3) În dezbaterea tuturor problemelor care vizează politicile de 

tineret, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a invita la 

şedinţă, membri ai consiliului consultativ de tineret sau membri ai 

forumului de tineret, după caz, care funcţionează pe lângă autoritatea 

administraţiei publice locale respective. 

(4) În limita atribuţiilor lor, consiliile judeţene, Consiliul General 

al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale adoptă, în termen de 

maximum 6 luni de la data adoptării prezentei legi, strategii locale în 

domeniul tineretului şi un plan de măsuri pentru perioada mandatului lor. 

Strategia locală în domeniul tineretului şi planul de măsuri trebuie să fie 

corelate cu politicile de tineret la nivel naţional, după consultare publică. 

(5) Pentru implementarea strategiei locale în domeniul 

tineretului și a planului de măsuri aferent, consiliile județene, consiliile 

locale și Consiliul General al Municipiului București se consultă 

trimestrial cu serviciile deconcentrate cu atribuții în domeniul tineretului 

de pe raza lor teritorială și cu consiliile consultative pentru tineret ce 

funcționează pe lângă autoritățile respective.  

(6) Autoritățile prevăzute la alin. (1) au obligația de a angaja sau 

desemna, după caz, cel puțin un responsabil de tineret, potrivit 

normativelor de personal cu încadrarea în numărul maxim de posturi și în 

prevederile bugetare, aprobate în condițiile legii. Angajarea sau 

desemnarea responsabilului se va face ținând cont de pregătirea sa în 

domeniul tineret.  

(7) Autoritățile administrației publice locale publică anual un 

raport privind implementarea strategiei locale pentru tineret, care este 

dezbătut în consiliul consultativ pentru tineret, respectiv în forumul de 

tineret. 

 

Art. 12. - (1) Centrele de tineret oferă servicii pentru tineri, 

grupuri informale de tineri și organizații neguvernamentale de și pentru 

tineret, precum și resursele necesare pentru organizarea și furnizarea 

acestor servicii, altele decât serviciile sociale definite și organizate în 
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temeiul Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și 

completările ulterioare.  

(2) Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse poate 

înființa, în condițiile legii, centre de tineret de interes național cu 

personalitate juridică, instituții publice care funcționează în subordinea sa 

și centre de tineret în fiecare județ, ca structuri cu personalitate juridică 

care funcționează în subordinea direcțiilor județene pentru familie şi 

tineret, respectiv Direcția pentru Familie şi Tineret a Municipiului 

București sau a caselor de cultură ale studenților și a Complexului 

Cultural Sportiv Studențesc „Teiˮ.  

(3) Unitățile administrativ-teritoriale pot înființa centre de 

tineret, ca structuri cu sau fără personalitate juridică finanțate integral din 

bugetul local al Consiliilor județene, consiliilor locale, Consiliul General 

al Municipiului București și consiliilor locale ale sectoarelor municipiului 

București, în funcție de nevoile tinerilor. 

(4) Structurile neguvernamentale de și pentru tineret, cu excepția 

grupurilor informale și a organizațiilor de tineret ale partidelor politice, 

pot înființa centre de tineret, în funcție de nevoile tinerilor.  

(5) Înființarea centrelor de tineret, cu excepția centrelor de tineret 

înființate de structurile neguvernamentale de și pentru tineret, se face cu 

respectarea normativelor de personal și cu încadrarea în numărul maxim 

de posturi și în prevederile bugetare, aprobate în condițiile legii.  

 

Art. 13. - (1) Standardele de calitate pentru activitatea centrelor 

de tineret se aprobă prin ordin al ministrului familiei, tineretului şi 

egalității de șanse și vizează condițiile minime de funcționare în ceea ce 

privește spațiul și dotarea centrelor, precum și tipurile de activități și 

servicii desfășurate în cadrul acestora. 

(2) Centrele de tineret de interes național cu personalitate juridică 

înființate de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și 

centrele de tineret înființate în fiecare județ, ca structuri cu sau fără 

personalitate juridică care funcționează în subordinea direcțiilor județene 

pentru familie și tineret, respectiv a Direcției pentru Familie și Tineret a 

Municipiului București sau a caselor de cultură ale studenților și a 

Complexului Cultural Sportiv Studențesc „Teiˮ, se acreditează de către 

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, pe baza 

standardelor de calitate prevăzute la alin. (1).  

(3) Direcțiile județene pentru familie şi tineret, respectiv Direcția 

pentru Familie şi Tineret a Municipiului București acreditează, pe baza 
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standardelor de calitate prevăzute la alin. (1), centrele de tineret înființate 

de către consiliile județene, consiliile locale, Consiliul General al 

Municipiului București și consiliile locale ale sectoarelor municipiului 

București, precum și cele înființate de către structurile neguvernamentale 

de și pentru tineret din raza lor teritorială. 

(4) Activitățile de tineret specifice unui centru de tineret 

desfășurate în condițiile legislației specifice, includ, fără însă a se limita 

la acestea, următoarele:  

a) facilitarea învățării nonformale pentru dezvoltarea de 

competențe personale și profesionale, în funcție de nevoile tinerilor;  

b) servicii de informare, consiliere şi orientare pentru tineri, 

inclusiv consiliere în domeniul carierei şi antreprenoriatului; 

c) servicii de asistenţă pentru prevenirea şi reducerea efectelor 

comportamentelor cu risc; 

d) promovarea activităţilor de voluntariat şi participare activă a 

tinerilor la viaţa comunităţii; 

e) facilităţi pentru petrecerea timpului liber şi activităţi sportive 

şi culturale; 

f) servicii de consultanţă pentru structurile neguvernamentale 

pentru tineret. 

(5) Sunt asimilate centrelor de tineret de interes național acele 

centre de tineret, care sunt certificate internațional în urma unui proces de 

evaluare de către o entitate internațională recunoscută în domeniul 

tineretului și își mențin acreditarea națională pe durata valabilității 

certificării internaționale.  

(6) Centrele de tineret acreditate pot fi finanțate de la bugetul de 

stat, de la bugetul local și din alte surse conform legii. 

(7) Centrele de tineret de interes național sunt finanțate anual de 

la bugetul de stat în cadrul unor programe de finanțare, în limita 

prevederilor bugetare aprobate cu această destinație, precum și din alte 

surse conform legii. 

 

Capitolul III 

Structuri neguvernamentale de şi pentru tineret 

 

Art. 14. - (1) Organizarea și funcționarea organizațiilor 

neguvernamentale de și pentru tineret se realizează potrivit prevederilor 

Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări 
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prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale 

Legii nr. 146/2002, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Organizațiile naționale de tineret sunt structuri federative ale 

organizațiilor de tineret care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

a) au membri activi în cel puțin 10 județe; 

b) au conducerea aleasă formată exclusiv din tineri; 

c) au scopul declarat de reprezentare a tinerilor și/sau a 

organizațiilor de tineret din România. 

(3) Sunt asimilate organizațiilor naționale de tineret federațiile 

naționale studențești care au membri activi în cel puțin 7 centre 

universitare din România și au conducerea formată exclusiv din persoane 

care dețin statutul de student. 

(4) Organizațiile naționale de tineret și federațiile naționale 

studențești aparținând minorităților naționale care au reprezentativitate în 

cel puțin 2 județe sunt exceptate de la prevederile alin. (2) și (3). 

(5) Organizațiile naționale de tineret pot beneficia anual de 

alocare financiară de la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de 

Șanse pentru plata cotizațiilor în cadrul structurilor de reprezentare 

europeană și/sau internațională. 

(6) Verificarea îndeplinirii condițiilor de către organizațiile 

naționale de tineret se realizează anual de Ministerul Familiei, Tineretului 

și Egalității de Șanse, în cadrul procedurilor de la alin. (2) - (4). 

(7) Organizațiile naționale de tineret sunt consultate obligatoriu 

de autoritățile centrale în procesul de elaborare a politicilor publice de 

tineret sau cu incidență asupra tinerilor.  

 

Art. 15. - (1) Fundațiile județene pentru tineret și a municipiului 

București sunt persoane juridice de drept privat și de utilitate publică, 

autonome, neguvernamentale, nepartizane și fără scop lucrativ, constituite 

în baza prevederilor Decretului-lege nr. 150/1990 privind înființarea 

fundațiilor pentru tineret, unice la nivelul fiecărui județ și al municipiului 

București, ale căror adunări generale sunt constituite din reprezentanții 

organizațiilor neguvernamentale de tineret care își au sediul în unitatea 

administrativ-teritorială respectivă și care își exprimă adeziunea la scopul 

acestora. 

(2) Modul de organizare și funcționare al fundațiilor județene 

pentru tineret și a municipiului București  se realizează în conformitate cu 

legislația în vigoare. 
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(3) Fundația Națională pentru Tineret este persoană juridică de 

drept privat și de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, 

nepartizană și fără scop lucrativ, a cărei adunare generală este constituită 

din reprezentanții fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului 

București care își exprimă adeziunea la scopul acesteia. 

(4) Modul de organizare și funcționare, precum și alte prevederi 

privind Fundația Națională pentru Tineret se realizează în conformitate cu 

legislația în vigoare. 

 

Art. 16. - (1) La elaborarea politicilor proprii în domeniul 

tineretului, Guvernul, prin Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de 

Șanse și/sau autoritățile administrației publice locale la nivel județean, la 

nivel de municipiu reședință de județ, municipiu și oraș precum și la 

nivelul municipiului București și sectoarelor municipiului București, au 

obligația de a consulta consiliile consultative pentru tineret, în 

conformitate cu prevederile prezentei legi. 

(2) La elaborarea politicilor proprii în domeniul tineretului, 

autoritățile administrației publice locale la nivel de comună, au obligația 

de a consulta forumurile de tineret, convocate public, în conformitate cu 

prevederile prezentei legi.  

(3) În vederea îndeplinirii obligaţiei de consultare a consiliilor 

consultative pentru tineret sau a forumurilor de tineret vor fi aplicate 

principiile şi procedura reglementate de Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. 

 

Art. 17. - (1) Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de 

Șanse, precum și autoritățile administrației publice locale la nivelul 

județelor, municipiilor reședință de județ, municipiilor, orașelor, respectiv 

la nivelul municipiului București și sectoarelor municipiului București, 

înființează consilii consultative pentru tineret ca entități consultative fără 

personalitate juridică, prin ordin de ministru, respectiv hotărâri de 

consiliu.  

(2) Autorităţile administraţiei publice locale la nivelul 

comunelor înfiinţează forumuri de tineret ca entităţi consultative fără 

personalitate juridică, ca adunări ad-hoc ale tinerilor din comună. 

(3) Autorităţile administraţiei publice au obligaţia de a convoca 

consiliile consultative, respectiv forumurile de tineret, după caz, pe care 

le-au constituit cel puţin trimestrial, pentru a le implica în procesul de 
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elaborare, evaluare, monitorizare şi implementare a politicilor şi 

activităţilor de tineret, inclusiv a bugetelor dedicate acestora. 

(4) Regulamentul de organizare și funcționare a consiliilor 

consultative și forumurilor de tineret se aprobă prin ordin de ministru sau 

hotărâre a adunării deliberative, după caz.  

 

Capitolul IV 

Facilităţi acordate tinerilor 

 

Art. 18. - (1) Statul, prin autorităţile administraţiei publice 

centrale cu atribuţii în domeniul antreprenoriatului, susţine dezvoltarea de 

programe de stimulare antreprenorială accesibile tuturor tinerilor care 

doresc să înfiinţeze o afacere. 

(2) În vederea cunoaşterii drepturilor, libertăţilor şi obligaţiilor 

pe care tinerii le au în societate, autorităţile administraţiei publice centrale 

şi locale susţin accesul gratuit al acestora la programe de educaţie civică 

şi juridică. 

(3) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor 

informa tinerii cu privire la principalele modificări referitoare la drepturile 

şi obligaţiile pe care le au, la obţinerea capacităţii restrânse de exerciţiu, 

respectiv la obţinerea capacităţii depline de exerciţiu. 

(4) Statul, în vederea unei mai facile integrări a tinerilor în 

societate în general şi pe piaţa muncii în special, asigură accesul gratuit al 

acestora la proiecte şi programe care au drept scop formarea unor abilităţi 

practice de viaţă. 

(5) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale cu 

atribuţii în domeniul culturii asigură tinerilor accesul gratuit la fondul de 

carte şi la sursele de informare existente pentru încurajarea accesului la 

cultură al tinerilor, precum şi crearea unor spaţii de dialog cultural pentru 

tineri la nivelul comunităţii, inclusiv prin activităţi de promovare a 

multiculturalităţii reprezentate de tinerii dintr-o comunitate. 

(6) Autoritățile administrației publice centrale și locale cu 

atribuții în domeniul educației și formării facilitează tinerilor accesul la 

stagiile de practică și de internship în cadrul administrației publice 

centrale și locale, în condițiile legii.  

(7) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale asigură 

promovarea şi practicarea educaţiei fizice şi a sportului de masă în rândul 

tinerilor prin mijloace specifice, în condiţiile legii. 
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(8) Autorităţile administraţiei publice locale, prin hotărârile 

organelor sale deliberative, pot acorda facilităţi, inclusiv financiare, 

tinerilor, în vederea utilizării sistemelor de mijloace de transport local. 

 

Art. 19. - Statul dezvoltă şi implementează programe naţionale 

şi sectoriale pentru acordarea de facilităţi fiscale tinerilor. 

 

Art. 20. - (1) Statul facilitează, prin programe specifice 

implementate de către administraţia publică, accesul tinerilor la activităţi 

de învăţare în contexte non-formale şi informale, în vederea încurajării 

învăţării în afara sistemului formal de educaţie. 

(2) Statul stimulează atragerea în activitatea de cercetare 

ştiinţifică a absolvenţilor cu potenţial deosebit pentru domeniul în care îşi 

desfăşoară activitatea şi readucerea în ţară a specialiştilor tineri care 

studiază sau au absolvit studii universitare în străinătate. 

(3) Statul va susţine şi stimula iniţiativele tinerilor în domeniul 

cercetării ştiinţifice, indiferent de domeniul de cercetare. 

(4) Statul, prin instituțiile sale, sprijină participarea activă a 

tinerilor în societate prin promovarea dialogului structurat, a comunicării 

constructive și a participării tinerilor în procesul decizional. În acest sens, 

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse înființează, prin 

ordin al ministrului, Programul Național de Participare a Tinerilor, 

finanțat anual de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate 

cu această destinație. 

(5) Programul Național de Participare a Tinerilor poate fi 

sprijinit de stat, de structuri ale administrației centrale, de organizații 

neguvernamentale și de structuri ale administrației locale, în vederea 

creșterii participării tinerilor în procesele decizionale. 

(6) Statul poate aloca fonduri pentru susținerea Programului 

Național de Participare a Tinerilor. La nivel județean, structurile 

județene și locale pot aloca fonduri din búgetele proprii pentru 

desfășurarea de campanii de informare a tinerilor în parteneriat cu 

organizații neguvernamentale de și pentru tineret, inclusiv pentru 

participarea la vot în cazul scrutinelor naționale, județene și/sau locale. 

(7) Modul de organizare și funcționare, precum și alte prevederi 

care vizează Grupul Național de Lucru privind dialogul structurat se 

stabilesc prin ordin al ministrului familiei, tineretului și egalității de 

șanse. 
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Art. 21. - Statul, prin instituţiile sale cu responsabilităţi în 

domeniul tineretului, încurajează activitatea de voluntariat în rândul 

tinerilor prin: 

a) sprijinirea structurilor neguvernamentale de şi pentru tineret, 

care asigură condiţii pentru participarea tinerilor la acţiuni de voluntariat 

în domenii de interes public, desfăşurate în folosul altor persoane sau al 

societăţii, organizate de către persoane juridice de drept public sau de 

drept privat fără scop lucrativ, fără remuneraţie, individual sau în grup, 

potrivit prevederilor Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de 

voluntariat în România, cu modificările ulterioare; 

b) recunoaşterea activităţilor de voluntariat pentru tineri, 

efectuate atât pe teritoriul României, cât şi pe teritoriul altor state, şi 

recunoaşterea abilităţilor dezvoltate prin voluntariat, deopotrivă pentru 

cetăţenii români, străini sau apatrizi, în conformitate cu convenţiile 

internaţionale la care România este parte şi cu Legea nr. 78/2014, cu 

modificările ulterioare. 

 

Capitolul V 

Factori de risc specifici şi măsuri privind protecţia socială a tinerilor 

 

Art. 22. - (1) Pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi a 

riscului de excluziune socială a tinerilor şi a familiilor tinere, prin 

politicile publice iniţiate, statul: 

a) facilitează tinerilor aparţinând grupurilor vulnerabile: acces la 

locuinţă, la asistenţă socială şi medicală, la educaţie şi la loc de muncă; 

b) instituie măsuri de sprijin conform nevoilor specifice 

persoanelor, familiilor şi grupurilor vulnerabile; 

c) tinerii din grupuri vulnerabile care doresc să urmeze una din 

formele de învățământ superior din sistemul public beneficiază de 

gratuitate privind taxele de admitere și de școlarizare, cazare în căminele 

și internatele instituțiilor de învățământ superior, respectiv de locuri 

bugetate garantate, conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare. 

(2) Tinerii care nu dispun de resursele necesare pentru 

satisfacerea unui nivel de trai minimal, au dreptul, în condiţiile Legii  

nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la servicii şi 

beneficii sociale, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii 

şi combaterii riscului de excluziune socială. 
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Art. 23. - În domeniul facilitării şi stimulării inserţiei  

socio-profesionale a tinerilor, statul are următoarele obligaţii: 

a) asigură crearea şi funcţionarea unui sistem de consiliere şi 

orientare privind alegerea carierei profesionale pentru tineri în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, referitoare la activitatea de 

consiliere şi orientare profesională pentru tineri; 

b) asigură condiții corespunzătoare pentru integrarea  

socio-profesională a tinerilor aparținând grupurilor vulnerabile, pentru 

tinerele femei, cu prioritate pentru tinerele mame, inclusiv a tinerilor care 

aparțin minorităților naționale, a tinerilor care pot fi discriminați pe criterii 

etnice, religioase, de limbă și de orientare sexuală, a tinerilor care nu 

lucrează şi nu urmează niciun program educațional sau de formare, a 

tinerilor imigranți; 

c) promovează politici incluzive şi nediscriminatorii în vederea 

ocupării unui loc de muncă de către tineri, cu prioritate pentru tinerii 

părinţi; 

d) facilitează accesul tinerilor pe piaţa muncii, prin stimularea 

persoanelor fizice sau juridice care încadrează în muncă, cu prioritate, 

personal tânăr, potrivit prevederilor legale în vigoare; 

e) stimulează, prin facilităţi fiscale, încadrarea în muncă a 

tinerilor studenţi, potrivit prevederilor legale în vigoare; 

f) asigură condiţiile necesare recalificării şi reconversiei 

profesionale a tinerilor aflaţi temporar în afara pieţei muncii, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

g) asigură facilităţi pentru tinerii care sunt activi pe piaţa muncii 

în vederea păstrării locului de muncă şi echilibrului dintre viaţa 

profesională şi cea personală; 

h) creează un sistem de monitorizare a evoluţiei pieţei muncii 

pentru tineri şi de gestiune a curriculei şcolare, în vederea consolidării 

rolului instituţiilor de învăţământ în raport cu cerinţele sociale, civice şi 

ale pieţei muncii; 

i) acordă facilităţi  fiscale, eliminarea de taxe de înființare  și 

scutirea de impozit pe venit pentru un an de zile pentru cazul în care 

societăţile comerciale sunt înfiinţate de tineri, care au cel puţin studiile 

obligatorii finalizate; 

j) acordă sprijin tinerelor mame, prin crearea unor posibilități de 

a ocupa locuri de muncă cu jumătate de normă (part-time job-uri); 

k) acordă sprijin tinerilor pentru înfiinţarea de întreprinderi mici 

şi mijlocii şi pentru realizarea de investiţii, prin programe de creditare 
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preferenţială, cu prioritate în mediul rural şi în zonele geografice cu nivel 

economic scăzut, conform legii. 

l) sunt scutiți de la plata impozitului pe venit, pentru o perioadă 

de un an, tinerii aflați la prima încadrare în muncă.  

m) elaborează programe de sprijin, asistență și consiliere pentru 

tinerii români din afara granițelor țării, dedicate inclusiv stimulării 

întoarcerii în țară a acestora.  

 

Art. 24. - (1) Statul, în domeniul protecţiei sociale, acţionează, 

cu prioritate, pe următoarele direcţii: 

a) asigură consultanţă gratuită în domeniul planificării familiale, 

pentru tineri şi familiile tinere; 

b) acordă sprijin tinerilor în obţinerea de credite bancare; 

c) dezvoltă cu prioritate programe naţionale în domeniul 

construcţiei de locuinţe sociale, pentru tineri şi familii tinere cu venituri 

reduse; 

d) asigură programe specifice de locuințe tinerilor pentru care  

s-a instituit măsura protecției sociale la împlinirea vârstei de 18 ani, pentru 

2 ani. 

(2) Statul sprijină construcția sau achiziția de locuințe în 

proprietate pentru tineri și familiile tinere, cu vârsta cuprinsă între 18 și 

35 de ani, acordându-le facilități, inclusiv financiare, în acest sens.  

(3) Statul adoptă măsuri de susţinere a familiilor tinere, care au 

în întreţinere cel puţin 2 copii minori. 

 

Art. 25. - Statul adoptă măsuri specifice care vizează, direct sau 

indirect, crearea de oportunităţi pentru tinerii sau familiile tinere care au 

domiciliul stabil în mediul rural. 

 

Art. 26. - (1) Alte măsuri pe care statul are obligaţia să le adopte 

în vederea atenuării impactului factorilor de risc specifici asupra tinerilor 

şi familiilor tinere, sunt următoarele: 

a) dezvoltă programe specifice pentru prevenirea și combaterea 

consumului de alcool, tutun, droguri și de alte substanțe nocive, precum 

și a traficului de persoane și delincvenței în rândul tinerilor; 

b) promovează măsuri pentru reintegrarea socială a tinerilor 

dependenţi de alcool, tutun, droguri, alte substanţe nocive sau cei supuşi 

factorilor de risc; 
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c) acordă servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale 

în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cu sau fără plata contribuţiei 

de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile Legii nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

d) acţionează pentru reintegrarea socio-profesională a tinerilor 

proveniţi din penitenciare, centre de reeducare şi institute medical-educative; 

e) asigură accesul gratuit al tinerilor la programele de educaţie 

pentru sănătate; 

f) asigură îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale tinerilor din 

cartierele şi zonele defavorizate prin facilitarea accesului la servicii 

publice; 

g) asigură consiliere şi alte programe de planificare familială; 

h) pune în aplicare măsuri concrete pentru a descuraja segregarea 

grupurilor de tineri şi izolarea tinerilor; 

i) facilitează accesul tinerilor la bazele sportive aflate în 

administrarea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse; 

j) facilitează, prin reduceri de tarife și taxe, accesul tinerilor la 

toate categoriile de transport efectuate de societăți comerciale cu capital 

majoritar de stat; 

k) facilitează accesul tinerilor la servicii de consiliere 

psihologică și alte terapii specializate în vederea combaterii problemelor 

ce pot afecta sănătatea mintală a acestora.  

(2) Serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale 

prevăzute la alin. (1) lit. c) se suportă din bugetul Fondului național unic 

de asigurări sociale de sănătate, în condițiile Legii nr. 95/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale programelor 

naționale de sănătate și ale normelor tehnice de realizare a programelor 

naționale de sănătate, precum și ale contractului-cadru și ale normelor sale 

de aplicare.  

Capitolul VI 

Finanţarea activității de tineret 

 

Art. 27. - (1) Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de 

Șanse își asigură sursele pentru finanțarea activităților de tineret din: 

a) alocații de la bugetul de stat;  

b) venituri proprii; 

c) donații și sponsorizări. 
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(2) Finanțarea nerambursabilă de la bugetul de stat și/sau de la 

bugetele locale și a proiectelor și acțiunilor de sau pentru tineret se poate 

realiza folosind și mecanisme de finanțare simplificată. 

(3) Apelul public de finanțare trebuie să conțină cel puțin 

modalitatea și criteriile de selecție, modul de implementare, finanțare și 

raportare precum și indicatorii de proces și/sau de rezultat urmăriți. 

(4) Pot participa la selecție numai organizațiile de sau pentru 

tineret. Criteriile de selecție vor fi stabilite prin ordin al ministrului 

familiei, tineretului şi egalității de șanse. 

 

Art. 28. - (1) Autoritățile administrației publice locale alocă 

anual, în cadrul bugetelor proprii, fonduri destinate activităților de tineret, 

astfel: 

a) minimum 25% din fondurile judeţene destinate activităţii de 

tineret vor fi utilizate pentru programe adresate mediului rural. În cazul în 

care nu există iniţiative de activităţi de tineret în mediul rural, sumele se 

realocă celor din mediul urban; 

b) minimum 50% din fondurile destinate activităților de tineret 

vor fi atribuite prin concurs de proiecte, în condițiile prezentei legi. 

(2) Autoritățile administrației publice locale pot oferi cu titlu 

gratuit bază materială de tineret necesară desfășurării activităților 

destinate tinerilor și organizațiilor de și pentru tineret. 

 

Art. 29. - (1) Veniturile fără caracter economic ale organizațiilor 

neguvernamentale de și pentru tineret sunt neimpozabile și includ: 

a) cotizațiile și contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor 

sau simpatizanților; 

b) donațiile, legatele, sumele și bunurile primite din sponsorizări; 

c) dobânzile și dividendele obținute din plasarea 

disponibilităților realizate din venituri neeconomice, în condițiile legii; 

d) veniturile obținute din administrarea și valorificarea bunurilor 

aflate în patrimoniul acestora; 

e) resursele obținute de la bugetul de stat și de la bugetele locale; 

f) veniturile obținute din reclamă și publicitate, cu excepția celor 

realizate prin unități specializate în acest domeniu; 

g) veniturile pentru care se datorează impozite pe spectacole; 

h) resursele obținute pentru desfășurarea de proiecte de tineret în 

regim de costuri unitare și sume forfetare. 
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(2) Organizațiile neguvernamentale de și pentru tineret de 

utilitate publică sunt supuse la plata taxelor și impozitelor locale la nivelul 

minim prevăzut de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările 

ulterioare. 

(3) Organizațiile neguvernamentale de și pentru tineret sunt 

scutite de impozitul pe profit atunci când utilizează cel puțin 80% din 

veniturile obținute din orice sursă licită în scopul realizării obiectivelor 

pentru care au fost autorizate, inclusiv pentru cheltuieli de investiții și 

dotări, precum și pentru cheltuieli de funcționare. Consiliile locale pot 

decide anual diminuarea sau scutirea de la plata taxelor și impozitelor 

locale a organizațiilor neguvernamentale de și pentru tineret. 

(4) Organizațiile neguvernamentale de și pentru tineret pot 

beneficia de finanțare din fonduri publice cu respectarea reglementărilor 

legale în vigoare. 

(5) Administrația publică alocă anual subvenții pentru susținerea 

activității de bază a structurilor de și/sau pentru tineret, pe bază de concurs 

de proiecte. 

 

Capitolul VII 

Zilele Tineretului 

 

Art. 30. - (1) Se instituie ziua de 2 mai ca Ziua Naţională a 

Tineretului. 

(2) Cu prilejul Zilei Naţionale a Tineretului se organizează 

activităţi sociale, culturale, artistice, sportive şi turistice şi se difuzează, 

prin mijloacele de informare în masă, materiale care vizează domeniile de 

interes ale tineretului. 

(3) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, inclusiv 

instituţiile şi serviciile publice deconcentrate, cu atribuţii în domeniul 

tineretului, educaţiei, culturii, sportului, cercetării, turismului, protecţiei 

mediului, sănătăţii şi finanţelor, pot acorda sprijin material, financiar şi 

organizatoric sărbătoririi Zilei Naţionale a Tineretului, în limita şi potrivit 

destinaţiilor stabilite prin bugetele proprii. 

(4) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română 

de Televiziune vor difuza emisiuni pentru tineret, cu prioritate, în 

perioada 26 aprilie - 2 mai. 

 

Art. 31. - (1) Se instituie Ziua Adolescentului şi se sărbătoreşte 

în cea de-a doua duminică a lunii mai. 
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(2) România sărbătorește ziua de 12 august ca Ziua 

Internațională a Tineretului prin programe, proiecte și activități specifice, 

organizate de autoritățile administrației publice centrale și locale, sub 

egida temei anuale alese de Organizația Națiunilor Unite. 

(3) România sărbătoreşte ziua de 17 noiembrie ca Ziua 

Internaţională a Elevului şi a Studentului. 

 

Capitolul VIII 

Baza materială destinată activităţii de tineret 

 

Art. 32. - (1) Patrimoniul destinat activității de tineret, în sensul 

prezentei legi, cuprinde totalitatea terenurilor și spațiilor, amenajărilor, 

instalațiilor și construcțiilor, precum și alte bunuri destinate organizării și 

desfășurării activității de tineret.  

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) se află, după caz, în domeniul 

public sau privat al statului. 

(3) Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse, 

direcțiile județene pentru familie şi tineret, respectiv Direcția pentru 

Familie şi Tineret a Municipiului București și casele de cultură ale 

studenților, respectiv Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Teiˮ, în 

derularea activității de tineret, pot utiliza și alte bunuri, aparținând unor 

persoane juridice de drept privat, numai cu acordul prealabil al acestora, 

în baza unui act juridic semnat de ambele părți.  

 

Art. 33. - (1) Bunurile din domeniul public al statului prevăzute 

la art. 32 pot trece în domeniul public al autorităților administrației 

publice locale, în condițiile legii, cu obligația menținerii destinației. 

(2) Autoritățile administrației publice locale pot contribui la 

întreținerea, modernizarea și dezvoltarea bazei materiale pentru 

activitatea de tineret, aflate în patrimoniul acestora, în condițiile legii. 

(3) Autoritățile administrației publice,  societățile comerciale al 

căror acționar majoritar este statul prin autoritățile sale, societățile 

comerciale ai căror acționari majoritari sunt societățile comerciale la care 

statul prin autoritățile sale este acționar majoritar, precum și persoanele 

juridice de drept privat care dețin statut de utilitate publică inclusiv 

datorită bazei materiale de tineret pe care o dețin sau o administrează, 

sunt obligate să păstreze destinația acesteia în proporție de cel puțin 50% 

și să o mențină în stare de funcționare.  
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(4) Schimbarea destinației în proporție mai mare de 50%, pentru 

o perioadă neîntreruptă mai mare de 6 luni sau desființarea unor baze de 

tineret aparținând domeniului public ori privat al statului sau al unităților 

administrativ-teritoriale se va putea face numai cu constituirea sau 

asigurarea prealabilă a altor baze de tineret similare celor desființate, care 

vor avea o suprafață utilă pentru activități de tineret echivalentă cu cel 

puțin jumătate din suprafața totală propusă spre desființare sau schimbare 

de destinație. Noua bază de tineret trebuie să fie în aceeași unitate 

administrativ-teritorială în care avea sediu fosta bază de tineret. 

 

Capitolul IX 

Sancțiuni 

 

Art. 34. - (1) Neconvocarea consiliului consultativ pentru tineret 

pentru o perioadă mai mare de 6 luni de către conducătorii autorităților 

competente constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 500 

și 2.500 lei. 

(2) Neinvitarea la ședințele consiliilor județene, Consiliului 

General al Municipiului București și consiliilor locale a membrilor 

consiliilor consultative pe probleme de tineret sau a membrilor forumului 

pentru tineret, după caz, în condițiile art. 11 alin. (3), constituie 

contravenție și se sancționează de către Instituția Prefectului cu amendă 

între 500 și 2.500 lei. 

(3) Adoptarea de către autoritatea administrației publice locale, 

respectiv județene a unui buget care nu respectă prevederile art. 28 al 

prezentei legi constituie contravenție  și se sancționează de către Instituția 

Prefectului cu amendă între 10.000 și 20.000 lei. 

(4) Neadoptarea, în termen de maximum 6 luni de la data intrării 

în vigoare a prezentei legi, de către consiliile județene, Consiliul General 

al Municipiului București și consiliile locale a strategiilor locale în 

domeniul tineretului și a planurilor de măsuri, constituie contravenție și 

se sancționează de către Instituția Prefectului cu amendă între 10.000 și 

20.000 lei. 

(5) Neconvocarea trimestrială în vederea consultării pentru 

implementarea strategiei locale în domeniul tineretului și a planului de 

măsuri aferent, de către consiliile județene, Consiliul General al 

Municipiului București și consiliile locale a serviciilor deconcentrate cu 

atribuții în domeniul tineretului de pe raza lor teritorială, după caz, și  a 

consiliilor consultative pe probleme de tineret ce funcționează pe lângă 
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autoritățile respective, constituie contravenție și se sancționează de către 

Instituția Prefectului cu amendă între 500 și 2.500 lei. 

   

Capitolul X 

Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 

Art. 35. - (1) Centrele de tineret preiau activitățile de informare, 

consiliere și educație nonformală pentru tineret existente la data intrării în 

vigoare a prezentei legi, aferente centrelor de tineret subordonate 

Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse.  

(2) Dispozițiile cu privire la casele de cultură ale studenților din 

prezenta lege se aplică doar instituțiilor aflate în subordinea Ministerului 

Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse.  

 

Art. 36. - În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei legi, Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse va 

elabora norme de aplicare a acesteia, care vor fi adoptate prin hotărâre a 

Guvernului. 

 

Art. 37. - Pentru punerea în aplicare a prezentei legi se vor 

adopta următoarele măsuri: 

a) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 

legi, vor fi duse la îndeplinire prevederile art. 17 alin. (1), în cazul în care 

aceste entităţi nu au fost deja înfiinţate prin această modalitate; 

b) în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 

legi, vor fi duse la îndeplinire prevederile art. 13 alin. (1); 

c) în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei legi, se aprobă, prin ordin al ministrului familiei, tineretului şi 

egalității de șanse metodologia de acreditare a centrelor de tineret;  

d) în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 

legi, se aprobă, prin ordin al ministrului familiei, tineretului şi egalității 

de șanse, regulamentul de funcționare al Registrului Național al Centrelor 

de Tineret;  

e) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 

legi, Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse elaborează și 

propune spre aprobare hotărârea Guvernului privind organizarea și 

funcționarea Consiliul interministerial pentru politici de tineret.  
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Art. 38. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: 

a) Legea nr. 197/1997 privind instituirea Zilei adolescentului, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 26 

noiembrie 1997; 

b) Legea nr. 425/2004 privind instituirea Zilei Naţionale a 

Tineretului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 991 

din 28 octombrie 2004; 

c) Legea nr. 333/2006 privind înfiinţarea centrelor de informare 

şi consiliere pentru tineri, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 629 din 20 iulie 2006; 

d) Legea tinerilor nr. 350/2006, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 648 din 27 iulie 2006, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

e) Legea nr. 351/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Naţional al Tineretului din România, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 26 iulie 2006. 
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 Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  

cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția 

României, republicată. 
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