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Legea nr. 350/2006 - Legea tinerilor, cu modificările şi completările ulterioare, ce 

reglementează cadrul juridic necesar asigurării de condiţii adecvate integrării socio-

profesionale a tinerilor în concordanţă cu necesităţile şi aspiraţiile acestora, prevede obligaţia 

consiliilor judeţene de a sprijini activitatea de tineret și de a asigura cadrul adecvat de 

desfășurare a acesteia la nivel local, în condițiile legii. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, 

Consiliul Județean Gorj a aprobat, în cadrul bugetului propriu pe anul 2013, un fond destinat 

finanţării activităţilor de tineret a structurilor neguvernamentale de utilitate publică de/şi pentru 

tineret, precum şi a unor activităţi de tineret de interes local, activităţi ce se vor stabili prin 

consultarea fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a organizaţiilor neguvernamentale de tineret şi 

pentru tineret de pe raza unităţii administrativ-teritoriale. 

Prin adresa nr. 4386 din 09.04.2013, Consiliul Județean Gorj a solicitat Direcţiei Judeţene 

pentru Sport şi Tineret Gorj  şi  Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Gorj, situaţia cu ONG-urile 

active de/şi pentru tineret, constituite la nivelul judeţului Gorj, precum şi datele de contact ale 

acestora. În data de 11.04.2013, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Gorj a comunicat 

situaţia ONG-urilor din judeţ, adresă înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 

4455/11.04.2013. 

În vederea realizării etapelor procedurale stabilite prin Legea nr. 350/2006, Consiliul 

Judeţean Gorj a transmis invitaţia de participare nr. 4356 din 09.04.2013, la întâlnirea de lucru 

cu organizaţiile  neguvernamentale de/și pentru tineret interesate, ce îşi desfăşoară activitatea la 

nivelul judeţului Gorj, precum şi Direcţiei Judeţene pentru Tineret și Sport Gorj şi Fundaţiei 

Judeţene pentru Tineret Gorj, în scopul stabilirii condițiilor depunerii proiectelor pentru care 

urmează a se solicita cofinanţare la Consiliul Județean Gorj. 

 Întâlnirea s-a desfășurat la sediul instituției județene și au fost stabilite modalitățile de 

acordare a cofinanţării activităţilor de tineret, precum şi stabilirea ordinii de prioritate a 

proiectelor depuse pentru cofinanțare. 

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea nr. 350/2006, Consiliul 

Judeţean Gorj a alocat prin bugetul propriu al judeţului, pentru anul 2013, suma de 35.000 lei 

pentru finanţarea activităţilor de tineret a structurilor neguvernamentale de/şi pentru tineret, 

precum şi a unor activităţi de tineret de interes local, potrivit prevederilor Hotărârii nr. 

32/28.03.2013, privind aprobarea bugetului propriu al Judeţului Gorj pe anul 2013. 

Discuţiile purtate cu reprezentanţii ONG-urilor de şi pentru tineret prezenţi la întâlnire 

au avut ca punct de plecare următoarele propuneri: 

- suma alocată de Consiliul Judeţean Gorj să fie utilizată ca şi cofinanțare pentru 

proiectele cu finanţare deja contractată de la alte entități finanțatore, precum și pentru 

susținerea unor activități directe în cadrul unor proiecte proprii pentru tineret. 

- alocarea sumelor se va realiza prin încheierea de parteneriate între organizaţiile 

neguvernamentale şi administraţia publică locală, în condiţiile Legii nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 

fiecare proiect în parte. În conformitate cu prevederile art. 91, alin. 5, lit. a, pct. 5 şi art. 91, 

alin. 1, lit. e coroborat cu alin. 6, lit. a din actul normativ mai sus menţionat acordul de 

parteneriat va fi supus spre aprobare consiliului judeţean, în cadrul şedinţelor de consiliu; 

- suma maximă alocată pentru fiecare proiect depus să fie de 5.000 lei cu T.V.A. (suma 

de 5.000 lei cu TVA nu poate depăși 30% din valoarea  totală a cofinanțării proiectului, 



respectiv 30% din valoarea totală a unui proiect cu finanțare integrală din bugetul propriu al 

acestuia); 

- fiecare ONG care va depune proiecte (ONG solicitant sau partener), va putea obţine  

finanțare pentru un singur proiect, pentru tot anul 2013. ONG-urile care vor accesa fonduri 

nerambursabile pentru mai multe proiecte, vor putea obține de la Consiliul Județean Gorj 

cofinanțare doar pentru un singur proiect. 

Reprezentanţii Consiliului Judeţean Gorj au propus ca solicitările financiare ale ONG-

urilor de tineret să fie depuse la Registratura Consiliului Judeţean, cu cel puţin 45 de zile 
calendaristice înainte de începerea activităţilor pentru care se solicită cofinanțarea. De 

asemenea, în vederea pregătirii documentelor necesare susţinerii acordului de parteneriat în 

şedinţele de comisii, precum şi în şedinţele lunare în plen, ONG-urile de tineret vor depune un 

dosar conţinând următoarele documente – semnate, ştampilate şi purtând menţiunea “Conform 

cu originalul” (acolo unde este cazul): 

 proiectul pentru care se solicită  cofinanțare (cererea de finanțare/proiectul, bugetul 

proiectului, obiective, activitățile principale ale proiectului și indicatorii proiectului); 

 certificatul de atestare fiscală emis în conformitate cu prevederile Ordinului 

ministrului finanţelor publice nr. 673/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului 

finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a 

certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de 

obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora (în original); 

 statutul asociaţiei, extras din registrul asociațiilor și fundațiilor, valabil la data 

depunerii solicitării; 

 codul de înregistrare fiscală; 

 document bancar din care să reiasă numărul de cont bancar (extras de cont, fişă de 

identificare financiară etc.); 

 contractul de finanţare semnat de către părţi, cu anexele aferente (inclusiv cererea de 

finanţare şi bugetul proiectului, în variantele finale aprobate de către finanţator, gradul 

de finanțare acoperit de finanțator) – pentru proiectele pentru care s-a obținut deja 

finanțare;  

 adresă de înaintare privind încheierea unui acord de parteneriat, din care să rezulte 

suma solicitată de la Consiliul Judeţean Gorj, ca şi procent din valoarea totală a 

contribuției proprii în cadrul proiectului / a bugetului total al proiectului, specificând 

clar acțiunile/activitățile pentru care se solicită cofinanțare de la Consiliul Județean 

Gorj;  

 declarație pe propria răspundere, că membrii structurii nonguvernamentale nu dețin 

funcții de decizie în cadrul Consiliului Județean Gorj și nu se află în relații comerciale 

cu aceștia. În cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea organizația 

nonguvernamentală, prin reprezentanții desemnați ai acesteia, se face răspunzătoare de 

încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații,  

 Consiliul Judeţean Gorj își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare, în 

cazul în care din documentele depuse nu reiese clar, modul în care va fi utilizată suma 

solicitată. 

Având în vedere faptul că sumele ce vor fi alocate reprezintă fonduri publice, modul de 

utilizare a acestora va fi justificat pe bază de documente financiar-contabile (chitanţe, facturi, 

ordine de plată, extrase de cont și/sau alte documente justificative), inclusiv raport financiar 

detaliat pe activitățile pentru care s-a solicitat, făcându-se, în acelaşi timp, dovada că  la 

utilizarea lor, s-au respectat prevederile legale în vigoare. 

Politicile din domeniul tineretului au la bază următoarele principii generale: 
a) elaborarea şi promovarea unor strategii globale şi integrate şi fundamentarea acestora în 

baza rezultatelor cercetărilor sociale actuale; 



b) asigurarea participării tinerilor la deciziile care îi vizează, inclusiv la elaborarea, 

promovarea şi realizarea politicilor în domeniul tineretului, în special prin intermediul 

structurilor neguvernamentale de tineret şi pentru tineret; 

c) sporirea gradului de participare a tinerilor la viaţa publică şi încurajarea acestora în 

vederea asumării responsabilităţilor individuale sau de grup; 

d) sprijinirea şi îndrumarea tinerilor în vederea participării active a acestora la viaţa 

economică, educaţională şi culturală a judeţului; 

e) stimularea cooperării autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale cu structurile 

neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, prin înfiinţarea de consilii consultative 

constituite din organizaţiile neguvernamentale de/şi pentru tineret de pe lângă fiecare 

autoritate sau instituţie publică centrală ori locală care gestionează fonduri destinate 

tineretului; 

f) garantarea dreptului la educaţie, instruire şi specializare profesională; 

g) stimularea accesului tinerilor la informaţie şi tehnologii informaţionale; 

h) stimularea mobilităţii în rândul tinerilor; 

i) stimularea voluntariatului în rândul tinerilor; 

j) promovarea dialogului intercultural şi combaterea rasismului, xenofobiei şi intoleranţei 

în rândul tinerilor. 

 

Pentru anul 2013, Consiliul Județean Gorj a propus următoarele domenii 

pentru care se va acorda cofinanțare: 

Consiliul Judeţean Gorj sprijină proiectele de interes public în domenii precum: 

 

 EDUCAŢIE:  
o sprijinirea procesului de învăţământ, în vederea creşterii calităţii în educaţie şi 

adaptării la standardele europene şi la tendinţele actuale;  

o facilitarea accesului la educaţie;  

o promovarea inovării în educaţie.  

Activităţi eligibile:  

o întocmirea de studii, planuri sau lucrări;  

o desfăşurarea de activităţi de instruire, training, consiliere de către personal specializat;  

o organizarea de seminarii, conferinţe,  congrese, simpozioane, mese rotunde;  

o  proiecte pilot urmărind  inovarea în procesul educaţional. 

 

 MINORITĂŢI NAŢIONALE:  
o sprijinirea conservării şi manifestării valorilor etno-culturale şi meseriilor 

tradiţionale ale minorităţilor naţionale din judeţul Gorj;  

o promovarea unei cunoaşteri adecvate a drepturilor omului şi a drepturilor 

minorităţilor naţionale din judeţul Gorj; 

o sprijinirea dezvoltării personale a reprezentanţilor minorităţilor naţionale şi 

facilitarea accesului acestora la serviciile publice, inclusiv prin activităţi de 

asistenţă şi incluziune socială. 

Activităţi eligibile: 

o organizarea de spectacole şi manifestări artistice cu specific etno - cultural;  

o organizarea de târguri şi expoziţii de produse meşteşugăreşti tradiţionale;  

o organizarea de campanii de informare şi conştientizare;  

o realizarea de activităţi de consiliere, instruire şi alte activităţi de asistenţă şi incluziune 

socială. 

 

 

 



 CULTURĂ: 

o promovarea acţiunilor culturale în domeniul literar, publicistic, teatral şi a altor 

acţiuni artistice;  

o promovarea valorilor etno-culturale gorjene; 

o promovarea produselor culturale în rândul populaţiei judeţului Gorj.  

Activităţi eligibile:  
o apariţii editoriale, manifestări teatrale, alte acţiuni artistice; 

o organizarea de târguri, expoziţii, vernisaje, spectacole, recitaluri, festivaluri cu specific 

cultural;  

o organizarea de acţiuni de promovare a tradiţiilor şi obiceiurilor populare specifice 

judeţului Gorj;  

o organizarea de activităţi de promovare a produselor culturale oferite de organizaţii şi 

instituţii în domeniul cultural, în rândul diverselor categorii de populaţie din judeţul 

Gorj. 

 

 ASISTENŢĂ SOCIALĂ:  
o facilitarea participării la ocupare, resurse, drepturi şi servicii a membrilor 

grupurilor sociale vulnerabile din judeţul Gorj;  

o protecţia grupurilor vulnerabile în judeţul Gorj.  

Activităţi eligibile:  
 activităţi de consiliere, instruire, protecţie şi alte forme de asistenţă pentru persoane 

aflate în situaţii de dependenţă, persoane fără adăpost, tineri care au renunţat la şcoală 

sau au plecat din centrele de ocrotire, femei singure cu copii, persoane cu dizabilităţi, 

persoane dependente de alcool, persoane dependente de droguri şi alte persoane aflate 

în situaţii dificile şi/sau cele care trăiesc în sărăcie extremă; 

 elaborarea de materiale informative şi de conştientizare. 

 

 SĂNĂTATE: 

o promovarea unui stil de viață sănătos; 

o furnizarea de informaţii şi cunoştinţe în domeniul sănătăţii; 

o desfăşurarea unor activităţi de cooperare cu părţile implicate; 

o promovarea unor programe de sănătate dinamice şi a noilor tehnologii. 

Activităţi eligibile:  
 campanii de informare și conștientizare; 

 realizarea de materiale informative şi de conştientizare; 

 organizarea de seminarii, conferinţe,  congrese,  simpozioane, mese rotunde în 

domeniul sănătății; 

 organizarea de caravane tematice privind prevenirea bolilor. 

 

 MEDIU:  
o promovarea protejării, conservării şi managementului mediului înconjurător în 

judeţul Gorj;  

o conştientizarea populaţiei judeţului Gorj cu privire la importanţa protejării şi 

conservării mediului. 

Activităţi eligibile: 

o elaborarea de studii, planuri, broşuri;  

o organizarea de acţiuni şi campanii de informare şi conştientizare;  

o organizarea de activităţi de instruire şi consiliere; 

o promovarea conceptului de dezvoltare durabilă. 

 

 PROMOVAREA TINERETULUI:  
o facilitarea accesului la informaţie şi consiliere a tinerilor din judeţul Gorj;  



o promovarea dezvoltării sociale şi personale a tinerilor din judeţul Gorj; 

o sprijinirea modalităţilor de petrecere a timpului liber al tinerilor din judeţul Gorj 

prin acţiuni sportive şi social-educative. 

Activităţi eligibile:  
o organizarea de activităţi de instruire, informare, consiliere, training; 

o organizarea de seminarii, conferinţe, congrese, dezbateri publice;  

o organizarea de activităţi sportive şi social-educative, concursuri, competiţii pe diverse 

domenii. 

 

 TEME EUROPENE:  
o stimularea dezbaterilor publice privind programele de finanţare ale Uniunii 

Europene active  

o sprijinirea diseminării informaţiei pe teme europene (valori, instituţii, politici) în 

rândul populaţiei din judeţul Gorj.  

Activităţi eligibile: 

o organizarea de dezbateri publice; 

o desfăşurarea de campanii de informare;  

o publicarea de broşuri informative;  

o alte activităţi cu caracter de promovare şi informare. 

 

Prezentul document are la bază următoarele acte normative: 

 Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 273/2006, a finanțatelor publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 52/2003 a transparenței decizionale, republicată; 

 

În urma procesului de consultare publică au fost  stabilite următoarele: 
 se vor susţine financiar doar proiectele de tineret în care Consiliul Judeţean Gorj va fi 

implicat ca partener, în baza unui acord de parteneriat, aprobat prin hotărâre a 

Consiliului Judeţean Gorj; 

o suma de 35.000 lei, aprobată în bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2013, 

conform Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 32 din 28.03.2013, va fi alocată 

pentru susținerea activităților/acțiunilor  de/și pentru tineret, pentru asigurarea 

cofinanțării în cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru care a fost 

sau urmează a fi semnat un contract de finanțare (suma de 5.000 lei cu TVA nu 

poate depăși 30% din valoarea  totală a cofinanțării proiectului organizației 

nonguvernamentale, respectiv 30% din valoarea totală a unui proiect cu 

finanțare integrală din bugetul propriu al acestuia); 

 având în vedere că este vorba despre fonduri publice, reprezentanţii ONG-urilor care 

vor primi sprijin pentru cofinanțare, în vederea implementării proiectelor ce se 

încadrează în temele mai sus enumerate au obligația să prezinte, la compartimentele de 

specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Gorj, documente justificative privind 

utilizarea sumei alocate, pentru activitățile pentru care s-a solicitat cofinanțare; 

 fiecare organizaţie neguvernamentală va putea primi finanţare pentru un singur proiect 

(indiferent de numărul de proiecte în care este implicat, în calitate de solicitant sau 

partener), pentru tot parcursul anului  2013; 

 se va acorda cofinanțare ONG-urile de tineret, pentru proiectele, pentru care a fost 

semnat un contract de finanțare sau pentru care urmează să se semneze contractul de 

finanțare, precum și cofinanțarea unor activități directe în cadrul unor proiecte proprii 



de/și pentru tineret cu finanțare integrală din bugetul propriu al organizației 

nonguvernamentală; 

 pentru justificarea sumei ce va fi alocată de Consiliul Județean Gorj, fiecare ONG va 

completa un formular standard de raport financiar, ce va fi furnizat de către Consiliul 

Județean Gorj; 

 se va depune la Registratura Consiliului Judeţean Gorj o solicitare din care să rezulte 

suma solicitată de la Consiliul Judeţean Gorj, ca şi procent din total cofinanțare 

proiect/bugetul total al proiectului, pe activităţi clar specificate, adresă ce se va depune 

cu cel puţin 45 de zile calendaristice înainte de începerea activităţilor/acțiunilor din 

cadrul proiectului pentru care se solicită, împreună cu un dosar de candidatură alcătuit 

din documentele precizate în prezentul proces verbal. 

 

Concluziile dezbaterilor: 

 necesitatea unei mai mari implicări a ONG-urilor în luarea deciziilor la nivel local; 

 se vor aloca fonduri, în conformitate cu prioritățile de dezvoltare ale județului Gorj, ce 

vizează acțiuni/activități de tineret; 

 necesitatea organizării societății civile în structuri asociative, care să participe activ la 

dezbaterile publice ale autorităților publice locale; 

 propunerea de suplimentare a procentului de cofinanțare pentru proiectele finanțate 

integral din bugetul structurii nonguvernamentale; 

 flexibilizarea procesului de analiză și responsabilitatea finanțatorului față de oferta 

anunțată.  

 

 

Au participat: 

 
DIN PARTEA CONSILIULUI 

JUDEŢEAN GORJ: 

DIN PARTEA STRUCTURILOR NEGUVERNAMENTALE: 

Giurgiulescu Ileana-Claudia ________ 

Achim Florinel___________ 

Dăianu Alina _______ 

Gherghe Raluca - Lavina __________ 

Grivei Tiberiu – Laurențiu 

__________ 

 

 

 

 

 

Cănăvoiu Alexandru, Asociația Drumeții Montane 

Dumitrescu Marcel Alexandru, Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Gorj  

__________ 

Fiu  Mitrea Nicoleta, Asociația pentru Șanse Egale; 

Tomoniu Antonio, Asociaţia „Dorna Tismana” ______________ 

Vladu Adina, Centrul pentru Educaţie şi Consultanţă Instrumente 

Structurale______ 

Giurgiev Raluca Elena, Organizația Națională ”Cercetașii României”, 

Centrul Local Ecaterina Teodoriu_______ 

Bârsescu Vlad, Organizația Națională ”Cercetașii României”, Centrul 

Local Ecaterina Teodoriu_______ 

Anca Borduşanu, Asociaţia „O nouă şansă pentru toţi 

Gorjeni”__________ 

Negomireanu Ionuț, Asociația ”HAI-HUI”________ 

 

DIN PARTEA DIRECȚIEI JUDEȚENE PENTRU SPORT ȘI TINERET  

Drăgulescu Mirela _________ 

 


