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Anunț de participare pentru Concursul naţional de proiecte de tineret 2022 și Concursul 

național de proiecte studențești 2022 

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse- MFTEȘ organizează în perioada 5 iulie 2022-

20 noiembrie 2022 Concursul naţional de proiecte de tineret 2022 și Concursul național de proiecte 

studențești 2022, în baza Ordinului Ministrului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse nr. 20561/ 

27.06.2022 și a Legii nr 350/ 02.12.2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activități nonprofit de interes general. 

Bugetul total alocat Concursului naţional de proiecte de tineret 2022 este 1.200.000 de lei, cu o limită 

maximă pe proiect de 50.000 de lei, iar pentru Concursul național de proiecte studențești 2022 este 

de 810.000 lei, cu o limită maximă pe proiect de 50.000 de lei. 

Pentru Concursul național de proiecte de tineret 2022 indicatorul de program este 1.200 de tineri 

beneficiari, iar pentru Concursul național de proiecte studențești 2022 indicatorul de program este 

800 studenți beneficiari. 

Pentru Concursul național de proiecte de tineret și pentru Concursul național de proiecte studențești 

în anul 2022 prioritățile și măsurile sunt următoarele: 

PRIORITATEA 1. Reînnoirea perspectivelor pozitive pentru tineri, cu un accent deosebit pe efectele 

negative pe care pandemia de COVID-19 le-a avut asupra lor, subliniind totodată modul în care 

tranziția verde și cea digitală și alte politici ale Uniunii oferă oportunități pentru tineri și pentru 

societate în general cu următoarele măsuri: Dezvoltarea de atitudini și competențe pro-active privind 

problemele de mediu, schimbările climatice, tranziția ecologică şi dezvoltarea durabilă; Extinderea 

oportunităţilor de învăţare și formare de competenţe transversale; Promovarea și susținerea 

tranziției verzi și digitale prin organizarea de seminarii, conferinţe şi alte evenimente 

similare;Îmbunătăţirea educaţiei și sensibilizarea tinerilor privind atenuarea schimbărilor 

climatcie, adaptarea, reducerea impactului şi alerta timpurie; Dezvoltarea de aptitudini și 

competențe digitale relevante pentru transformarea digitală și securitatea cibernetică; 

PRIORITATEA 2. Sprijinirea tinerilor, inclusiv prin activități pentru tineret, în special a tinerilor cu 

mai puține oportunități, din medii defavorizate și diverse sau care aparțin unor grupuri vulnerabile și 

marginalizate, pentru a dobândi cunoștințe și competențe relevante și pentru a deveni astfel cetățeni 

activi și implicați, inspirați de un sentiment european de apartenență cu următoarele măsuri: 

Derularea de cursuri specifice de educație civică (cu însușirea drepturilor fundamentale ale omului), 

educație pentru sănătate/ sexuală, educație juridică, educație financiară pentru tineri cu mai puține 

oportunități;Susținerea oportunităților de voluntariat alocate tinerilor cu venit redus, pentru a le 

facilita creșterea șanselor la angajare; Activarea tinerilor și autorităților publice din mediul rural 

și facilitarea dialogului structurat între tineri și factorii de decizie în mediul rural; Dezvoltarea 

oportunităților de implicare, dezvoltare personală și socială pentru tinerii din mediul rural; Sprijinin 

în vederea creșterii inițiativei și gradului de asociativitate a tinerilor din mediul rural. 

PRIORITATEA 3. Sprijinirea tinerilor pentru a înțelege mai bine și a promova activ diferitele 

oportunități de care dispun la nivel național, regional sau local, pentru a sprijini dezvoltarea 

personală, socială, economică și profesională a acestora cu următoarele măsuri: Creșterea și 

eficientizarea  formării tinerilor pe tot parcursul vieții pentru dezvoltarea personală, socială, 

economică și profesională a acestora; Dezvoltarea de proiecte de educație pentru sănătate în 

vederea promovării unui stil de viață sănătos; Încurajarea participării tinerilor în programe și 

activități de voluntariat ca o formă de manifestare solidarității în cadrul comunității; Dezvoltarea 

de programe de educație non–formală, informare și consiliere. 

PRIORITATEA 4. Integrarea politicilor în domeniul tineretului în toate domeniile de politică 

relevante ale Uniunii Europene, în conformitate cu Strategia pentru Tineret a Uniunii Europene 2019-

2027, pentru a încuraja aducerea unei perspective de tineret în elaborarea politicilor la toate nivelurile 

cu următoarele măsuri: Promovarea participării tinerilor și a utilizării instrumentelor care le permit 
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acestora să ajungă la factorii de decizie politică; Promovarea educației cu privire la programele 

europene în contexte formale și non-formale.  

PRIORITATEA 5. Sprijin pentru tinerii și studenții proveniți din zona de conflict armat din Ucraina 

cu următoarele măsuri: Crearea oportunităților de implicare, dezvoltare  personală și socială pentru 

tinerii și studenții proveniți din zona de conflict armat din Ucraina; Campanii de informare a 

tinerilor și studenților proveniți din zona de conflict armat din Ucraina privind legislaţia din 

România - dreptul la siguranţă şi integritate corporală, servicii de suport; Crearea și dezvoltarea de 

spații și activități pentru tineri și studenți proveniți din zona de conflict armat din Ucraina.   

Solicitanți eligibili sunt structurile neguvernamentale de tineret și pentru tineret, așa cum sunt definite 

în Capitolul III din Legea Tinerilor nr.350/2006, care desfășoară proiecte/ activități pentru tineri/ 

studenți, conform extrasului din Registrul special al Asociațiilor și Fundațiilor/ Certificat de grefă, 

completate de statutul înregistrat la instanță, respectiv Regulamentului intern de organizare și 

funcționare, în cazul Fundației Naționale pentru Tineret și a fundațiilor județene pentru tineret și a 

Municipiului București și au respectat în ultimul an contractele de finanțare nerambursabilă semnate 

cu Ministerul Tineretului și Sportului. 

Un solicitant poate depune un proiect care să vizeze o prioritate și nu mai mult de două proiecte în 

cadrul Concursului național de proiecte de tineret, respectiv Concursului național de proiecte 

studențești. 

Calendarul de desfășurare al concursului: depunerea dosarului de concurs din data de 11 iulie 2022 

până la data limită de depunere 4 august 2022, între orele 08:30 -16:00, de luni până vineri, la adresa 

București, Sectorul 2, Strada Vasile Conta nr. 16, etajul 3 sau la adresa de e-mail 

concurs.tineret@mfamilie.gov.ro pentru Concursul național de proiecte de tineret și la adresa de e-

mail concurs.studenți@mfamilie.gov.ro pentru Concursul național de proiecte studențești; etapa de 

verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 5 august 2022-

10 august 2022; afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a conformității 

administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului:10 august 2022; depunerea completărilor: 

11 august 2022-18 august 2022; verificarea completărilor depuse: 19 august 2022-22 august 2022; 

afișarea rezultatelor etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și 

solicitantului:22 august 2022; depunerea contestațiilor pentru etapa de verificare a conformității 

administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 23 august 2022-25 august 2022; analiza 

contestațiilor depuse pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității 

proiectului și solicitantului:26 august 2022 -30 august 2022; afișarea rezultatelor la contestațiile 

depuse pentru  etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și 

solicitantului:30 august 2022; afișarea rezultatelor finale ale etapei de verificare a conformității 

administrative și a eligibilității proiectului: 30 august 2022 ; etapa de evaluare tehnică și financiară a 

proiectelor:31 august 2022-8 septembrie 2022; afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică și 

financiară a proiectelor: 9 septembrie 2022; depunerea contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică 

și financiară a proiectelor:12 septembrie 2022-14 septembrie 2022; analiza contestațiilor pentru etapa 

de evaluare tehnică și financiară a proiectelor:15 septembrie 2022- 19 septembrie 2022; afișarea 

rezultatelor la contestațiile etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor:19 septembrie 2022; 

afișarea rezultatelor finale: 19 septembrie 2022. Perioada de desfășurare a proiectelor de tineret: 4 

octombrie 2022- 20 noiembrie 2022. 

Contestațiile la Concursul național de proiecte de tineret se depun la adresa e-mail 

concurs.tineret@mfamilie.gov.ro și la Concursul național de proiecte studențești la adresa e-mail 

concurs.studenți@mfamilie.gov.ro. 

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv metodologia, se pot obţine de pe site-ul 

Ministerului Familie, Tineretului şi Egalității de Șanse (www.mfamilie.gov.ro) și de la adresele de 

e-mail anterior precizate. 
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