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Minuta întâlnirii Grupului Național de Lucru pentru formularea politicii publice privind 

standardele activităților de lucru cu tinerii 

21 iunie 2019 -- București 

 

A patra întâlnire a Grupului Național de Lucru pentru formularea politicii publice privind standardele 

activităților de lucru cu tinerii s-a desfășurat la București (Hotel Ibis Parlament) în data de 21.06.2019 în 

intervalul 09:30-13:00. 

La întâlnire au participat: Yolanda Florescu - Fundația Județene pentru Tineret Timiș (FITT), Andreas 

Novacovici - Consiliul Tinerilor Instituționalizați, Andrei Dobre - Romanian Angel Appeal, Marius Petică - 

Consiliul Studențesc FIFT din Galați, Lidia Bondiuc - Fundația Noi Orizonturi, Victor Toma - Asociația 

pentru Dezvoltare Activă ADA, Diana Sabo - Asociația DEIS, Alexandra Canta - YMCA Baia Mare, Andrei 

Popescu - Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării 

Profesionale (AN), Iuliana Pavel – Asociația A4Action și membri în echipa proiectului: Ioana Ipate și Irina 

Lonean – expert politici de tineret – CDCD. 

Următoarele subiecte au fost abordate: 

- Discuție privind progresul proiectului, fiind discutate rezultatele Forumului și Mesei rotunde și 

propunerile de completare a documentului de politică publică în raport cu aceste rezultate 

- Planificarea activităților de advocacy pentru promovarea standardelor, în sinergie cu alte proiecte 

similare, fiind propuse următoarele acțiuni de advocacy: 

o transmiterea oficială a propunerii de politică publică la MTS și continuarea organizării 

întâlnirilor. Utilizarea argumentelor legate de alte proiecte pe care MTS le implementează 

sau urmează să le implementeze în raport cu inputul propunerii alternative de politică 

publică de la YMCA și parteneri 

o Includerea subiectului standardelor pentru activități de tineret pe agenda GNL pentru 

dialogul cu tinerii la nivelul Uniunii Europene. În contextul organizării în luna iulie a 

Conferinței pe Tineret a Președinției finlandeze, membrii grupului de lucru au propus 

transmiterea unei scrisori către reprezentanții României la conferință, pentru introducerea 

ideii de standarde ca punct cheie de discuție. 

Consultările de mai departe din tara pot include un subiect legat de standardele pe care 

tinerii le doresc în activitățile care să se desfășoare cu ei. 

o sa formulam o cerere de organizare a unui CCPT si sa ne pregătim sa promovam standardele 

si in CCPT 

o transmiterea propunerii de politică publică la DJST-uri 

o transmiterea propunerii de politică publică și la alte ministere, cum ar fi Ministerul Muncii, 

Educație, dar si de MApN, in contextul Taberei Cercetașilor, care e parteneriat MTS-MApN 



 
Standarde și politici sustenabile în lucrul cu tinerii din România 

cod MySMIS 112133 / cod SIPOCA 149 

 

o după modelului pactului pentru tineret din 2016, abordarea partidelor politice.  

o Transmiterea unei solicitări de susținere de la Capitalele de tineret, in sensul declarativ 

început și ulterior a promovării standardelor ca pilot de către capitala de anul viitor. Ar 

trebui început cu o declarație comuna de la Timișoara, Bacău, Baia Mare, Iași și Cluj in ideea 

susținerii standardelor. 

- Discuție cu privire la dezvoltarea și sustenabilitatea proiectului în raport cu promovarea unor 

acțiuni pentru dezvoltarea profesiilor care lucrează cu tineri. Au fost discutate oportunități de 

finanțare pentru asigurarea sustenabilității proiectului de față prin implementarea unor proiecte 

ulterioare pentru dezvoltarea profesiilor de lucrător de tineret și consilier pentru tineret și 

organizarea de consultări pentru găsirea celor mai bune formule de reglementare a acestor 

profesii pentru asigurarea aplicării standardelor profesionale și etice în bune condiții. 


