PROGRAMUL PSD PENTRU TINERI ȘI SPORT

ȘANSE MAI BUNE PENTRU TINERI
ÎN ROMÂNIA

Mai mulți români în clasa de mijloc

Oprirea urgentă a
exodului tinerilor!
Șanse pentru tinerii români
de a face parte din

clasa de mijloc!
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DE CE E NEVOIE DE UN
PROGRAM PENTRU TINERI
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Unul din 5 tineri sub 25 de ani este șomer
Rata șomajului în rândul tinerilor (2015)
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1,5 milioane tineri români cu risc de sărăcie
Riscul de sărăcie și excluziune socială în rândul tinerilor (2015)
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794.000 tineri români trăiesc în deprivare
materială severă
Riscul deprivării materiale severe în rândul tinerilor (2015)
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Unul din cinci tineri români între 15 și 29 ani,
nici nu învață, nici nu lucrează
Rata NEET în rândul tinerilor cu vârsta între 15 și 29 ani (2015)
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România, cea mai mare pondere a tinerilor
care locuiesc în locuințe supraaglomerate
Ponderea tinerilor cu vârsta între 15 și 29 ani care locuiesc în locuințe supraaglomerate (2015)
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70% dintre tinerii români nu își permit să facă
credit pentru o locuință

În România, un medic sau un profesor are nevoie de
12 ani pentru a strânge avansul pentru o locuință!

7,9 ani

3,4 ani
De câți are nevoie o familie
cu venituri medii să strângă
avansul pentru o locuință?

1,3 ani

(O familie compusă din 2 persoane, cu venituri
medii, cu o rată de economisire de 25%, care
intenționează să cumpere o locuință de 60.000 euro)

Sursa: BNR
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Prima casă,
avans 5%

Credit
ipotecar,
avans 15%

Credit
ipotecar,
avans 35%

Discriminare pe criteriul vârstei
Tarif RCA pentru un autoturism cu
capacitatea cilindrică între 1.201-1.400 cm3

985 lei/an

541 lei/an

Un șofer tânăr plătește un
tarif RCA dublu față de o
persoană în vârstă
Șofer cu vârsta
peste 60 de ani
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Șofer cu vârsta
sub 25 de ani

Lipsa de perspectivă a tinerilor din România

99 din 100 tineri NU intenționează să își deschidă o afacere
1 din 4 tineri NU citește literatură
1 din 2 tineri NU merge deloc la teatru, operă, balet sau
concert de muzică clasică
1 din 3 tineri NU face sport deloc
9 din 10 tineri petrec 8 ore/zi la TV, internet, jocuri video
1 din 10 tineri bea alcool zilnic
1 din 3 tineri fumează zilnic
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CE VOM FACE PENTRU
TINERI
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Programul „Garanția pentru tineret”
Alocații pentru
finalizarea studiilor

Cost: 21 milioane €, plătiți la unitățile de învâțământ

Alocații pentru
terminarea gimnaziului

Cost: 24 milioane €, plătiți la unitățile de învâțământ

Burse profesionale
400 lei/lună
Sprijin de 250 lei/lună
pentru continuarea
studiilor de către tinerii
din familiile sărace

Beneneficiari potențiali: 60.000 tineri, 350 €/pers.

Beneneficiari potențiali: 60.000 tineri, 400 €/pers.
Cost: 64 milioane €
Beneneficiari potențiali: 60.000 tineri, din școlile profesionale
Cost: 180 milioane €
Beneneficiari potențiali: 270.000 elevi.
FINANȚARE: Programul Operațional Regional, 2017-2020
BENENEFICIARI: 450.000 tineri, 16-24 ani
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Programul „Primul salariu”
TINERII CU STUDII SUPERIOARE
LICENȚIAȚI

Garantare salariu de încadrare
2.500 lei brut
în primii 3 ani de muncă

Subvenționare 50% din cheltuielile
angajatorului, în cei 3 ani,
cu menținerea angajării pe 5 ani.

DURATĂ PROGRAM: 4 ani
IMPACT ANUAL: 180 milioane €
SURSA: Bugetul de stat
BENENEFICIARI: 40.000 tineri/an
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Programul „HOPE”
ANTREPRENORIAT PENTRU
TINERII CU RISC DE SĂRĂCIE
Tinerii proveniți din familiile sărace
sau din centrele de plasament

Firmele înființate de acești tineri
vor beneficia de statutul de
unități protejate autorizate
acordarea de minigranturi
DURATĂ PROGRAM: 3 ani, 2018-2020
IMPACT: 60 milioane €
SURSA: POCU
BENENEFICIARI: 10.000 tineri
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Programe pentru tineri pentru
însușirea unei profesii
UCENICIE

STAGII
ABSOLVENȚII DE STUDII
SUPERIOARE 20-24 ani

TINERII 16-24 ani
Programe de ucenicie pentru
învățarea unei meserii

Programe de stagii pentru
experiență profesională

DURATĂ PROGRAM: 4 ani, 2017-2020
IMPACT: 160 milioane €
SURSA: POCU și Bugetul de stat
BENENEFICIARI: 31.774 tineri

DURATĂ PROGRAM: 4 ani, 2017-2020
IMPACT: 80 milioane €
SURSA: POCU și Bugetul de stat
BENENEFICIARI: 52.000 tineri
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Integrarea tinerilor pe piața muncii
Tranziție de la
școală la muncă
Întreprinderi
<50 salariați
care angajează
min. 5 ucenici,
pentru minim 2 ani

500 €

an/ucenic

Internshipuri

Programe tip
„Pasarelă”

Transformarea
internship-ului
în contracte de muncă
pe perioadă
nedeterminată,
dar minim 2 ani

Locuri de muncă
temporare în sectorul
public pentru
dobândirea
de competențe
profesionale

1.000 €

10.000 joburi

angajat
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în următorii 2 ani

Păstrarea în țară a tinerilor profesioniști
Subvenții
chirii și deplasare
pentru joburi

Subvenționarea chiriei și utilităților reprezentând
75% din costul acestora, dar nu mai mult de 900 de
lei pentru fiecare angajat care își găsește un loc de
muncă la o distanță de 50 de km față de locul de
reședință, anual din 2017.

Revenirea
tinerilor plecați
din România

Set de stimulente financiare in vederea atragerii
tinerilor înapoi în țară, precum subvenționarea
chiriei, garantarea unui fond de investiții, scutirea
de impozit pentru o anumită perioadă de timp etc)

Prognoză pentru
piața muncii

Program de prognoză a evoluției pieței muncii, de
gestiune a curriculei școlare împreună cu ministerul
Educației și Ministerul Muncii

Universități
finanțate în
funcție de angajare

Creșterea ponderii criteriului privind angajabilitatea
în finanțarea instituțiilor de învățământ superior,
precum și în clasificarea și evaluarea externă a
instituțiilor de învățământ superior.
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Stimularea antreprenoriatului în rândul tinerilor
„România
Start-up Nation”

Schemă de ajutor de stat pentru start-up-uri.
Valoare: 200.000 lei / proiect / antrepenor
Perioada: 2017-2020
Beneficiari: 10.000 start-upuri anual
Surse: Bugetul de stat, fonduri europene

Extinderea
Programului
Erasmus

Schimb de bune practici între
antreprenorii europeni
Inpact bugetar: 3 milioane lei
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Sprijinirea tinerelor familii
Construcția și
utilizarea eficientă a
locuințelor sociale

Programul
Centre pentru familie

Plan pentru construcția și utilizarea eficientă
de locuințe sociale destinate familiilor
dezavantajate, inclusiv valorificarea
locuințelor abandonate.
Implementare: 2018 – 2020.

Locații special amenajate unde părinții pot
lăsa copilului mic în grijă specializată, pe
perioade scurte, pentru a putea desfășura alte
activități strict necesare și urgente.
Durata: 4 ani.
Efecte: 42 de centre, 42 de echipe de personal
specializat care să ofere asistență.
Impact: 17 milioane lei.
Sursa: Bugetul de stat.
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Locuințe pentru tineri
Program național de
locuințe pentru tineri
cu subvenționarea
chiriei

1.500 locuințe/an

Credite avantajoase
pentru cursuri, chirii
sau avans la casă

40.000 lei, valoarea creditului
80% garantat de stat
100% subvenționarea dobânzii

Destinație: locuințe de serviciu pentru medici
tineri, profesori debutanți, tineri din medii
dezavantajate, tineri cu dizabilități.

Beneficiari: tinerii până la 26 ani care sunt
angajați, urmează o școală profesională sau
sunt studenți.
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Creșterea burselor pentru studenți
Premisă: Educația, cea mai sigură formă de ieșire din sărăcie
Principiu: Acces egal la educație pentru toți tinerii, la toate nivelurile

Creșterea burselor studențești cu 20,9%
Guvern PSD 2015:

Creșterea fodului de burse acordat universităților

69 lei/student
+50% 1 iulie 2017:
Program PSD
2017-2020

+40% 1 ian 2020:

83

(Măsura a fost
lei/student aplicată în 2016)

83 lei/student
125 lei/student

125 lei/student
175 lei/student

Fondul de burse: 70% performanță - 30% burse sociale
Impact: 525 milioane lei (în 4 ani)
Beneficiari: 135.000 studenți, masteranzi și doctoranzi
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Acces la facultate pentru tinerii din mediul rural

10%

Locuri la facultate
rezervate pentru tinerii
din mediul rural

Condiție:

(selecție pe criterii sociale și de performanță)

Creșterea
burselor
sociale

360 lei/lună
astăzi, 2016

După absolvire va profesa
în învățământul din mediul
rural minim o durată egală
cu perioada studiilor

700 lei/lună
1 iulie 2017

50% din salariul minim

Să acopere 2-3 mese pe zi la
cantina studențească și cheltuielile
cu îmbrăcămintea, încălțămintea și
materialele de studiu.
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Educație și cultură pentru tineri
Promovarea
activităților
vocaționale
Centrele
comunitare de
tineret
Deduceri
pentru
educație

Tabere tematice și programe naționale pentru pregătirea
vocațională a tinerilor (muzică, pictură etc.) în
parteneriat cu Ministerul Culturii și Ministerul Educației.
Înființarea pe lângă autoritățile publice locale a unor
centre unde se vor organiza cursuri de dezvoltate personală și profesională pentru tineri (limbi străine, pictură,
muzică, antreprenoriat, TIC etc.)
Stabilirea unei sume anuale ce poate fi dedusă din impozitul datorat de fiecare persoană pentru cheltuielile
educaționale (rechizite, taxe școlare, cursuri de formare,
participare la conferințe).

Portal online
pentru joburi

Dezvoltarea unui portal online pentru tineri care sa cuprindă oferta educațională, locuri de muncă, oferta formare continuă, posibilități de finanțare, obiective și informații culturale.

Centre de
orientare școlară

Construirea de centre de consiliere și orientare școlară
în fiecare județ.
- 24 -

Alte măsuri de sprijin pentru tineri
Forme alternative de învățământ mai ales în zonele rurale și pentru tinerii de etnie romă
Cooptarea asociațiilor de reprezentare a tinerilor în procesul de
evaluare a programelor de studii
+3000 de locuri de cazare în căminele școlare/universitare pentru
tinerii din mediul rural
Implementarea unor proceduri clare de recunoaștere a activităților
de voluntariat pe baza Cadrului Național al Calificărilor
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SPORT ȘI DIVERTISMENT
PENTRU TINERI
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Dezvoltarea sportului de masă
Dezvoltarea sportului de masă, prioritate națională

(inclus în Proiectul de țară, până în 2020 alocarea să ajungă 1% din PIB)

Mai mulți
practicanți
de sport

=

Mai puține
paturi ocupate
în spitale

EDUCAȚIA FIZICĂ
disciplină obligatorie în învățământ
Grădinițe
Clasele I-IV

min. 1 oră/zi
min. 3 ore/săptămână

Clasele V-VIII

min. 3 ore/săptămână + 2 ore colectiv sportiv

Licee

min. 4 ore/săptămână + 2 ore colectiv sportiv

Universitate

min. 2 ore/săptămână + 2 ore colectiv sportiv
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Programul „România în mișcare”
Competiție sportivă de masă
între orașe

Întreceri sportive

între comune

pe parcursul unei zile în funcție de numărul participanților la o formă de mișcare, de la plimbare, la jocuri
sportive cu participanți între 5 ani și 80 ani!
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Dezvoltarea infrastructurii și
activității sportive în școli
Utilare cabinete
pentru medicina
sportivă

Asociații
Sportive
Școlare
ÎN FIECARE
UNITATE
ȘCOLARĂ

Competiții
sportive școlare
și universitare

Baze sportive
(teren sintetic descoperit,
o mini sală de sport și un
sector de atletism pentru
viteză și sărituri)

(Cel puțin 8 ramuri sportive)

- 29 -

Selecția și susținerea celor mai buni sportivi
Centre de
selecție și inițiere
județene

pentru copii și tineri cu vârste între 8 și 13 ani, cu pondere pe sporturile de interes national, dar și cu deschidere spre disciplinele cu tradiție locală.Acestea vor fi
finanțate prioritar de autoritățile locale,susținute și de
MTS, dar și de federațiile direct interesate

Centru de
de exelență
național

pentru federațiile de interes național, înființarea unor
centre naționale de excelenta(1-2), pentru sportivi de
14-18 ani, cu finanțări venite de la bugetul MTS, M.E.C.,
al federației respective și al administrațiilor locale
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Dezvoltarea infrastructurii sportive naționale
2 Săli Polivante (10-15.000 locuri)
Câte 2 săli specifice pentru:

atletism, gimnastică, tenis, scrimă, atletică grea
(haltere, lupte, arte marțiale, box)

2 Baze nautice caiac-canoe
2 Baze nautice canotaj
4 Patinoare acoperite
2 Hipodromuri
1 Velodrom
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Dezvoltarea federațiilor sportive
3 categorii de federații sportive

15 federații de interes național
15 federații pentru sporturi de perspectivă
Celelalte federații sportie
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