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în România.2.

www.tineripentrudemocratie.cpedu.ro

Consiliul Tineretului 
             din România



www.cpedu.ro
o ffi c e @ c p e d u . r o

¦ Centrul pentru Poli�ci Educa�onale (CPE) a luat naștere în anul 2014, fiind prima și singura 
organizație non-guvernamentală din România care își propune să contribuie la îmbunătățirea 
proceselor de dezvoltare, implementare și evaluare de poli�ci publice fundamentate cu impact în 
domeniul educației. Pentru îndeplinirea acestui scop CPE ar�culează într-un set comprehensiv de 
poli�ci publice vocile persoanelor cu exper�ză în domeniul poli�cilor educaționale, care doresc să 
contribuie la îmbunătățirea și dezvoltarea sistemului de învățământ românesc.

¦ Mai mult, CPE se dorește a fi o pla�ormă de agregare și integrare a pozițiilor actorilor din domeniul 
educației pe diferite teme de interes privind reforma la nivelul sistemului de învățământ românesc, 
care vor fi ulterior transmise către ins�tuțiile abilitate pentru luarea de măsuri în ceea ce privește 
subiectele analizate, implicându-ne direct şi în etapa de implementare.

¦ CPE răspunde as�el nevoii de a exista un spațiu de dezbatere publică reală privind elaborarea de 
poli�ci educaționale, în care fiecare actor să aibă posibilitatea să își expună viziunea într-un mod 
susţinut, structurat și profesionist.

CPE este ne-afiliat poli�c, nu beneficiază de susţinere din partea vreunui par�d poli�c sau organizaţii 
angajate ideologic.

Centrul pentru Politici Educaţionale

Activitate

¦ Exper�ză în domeniul poli�cilor educaționale pentru iden�ficarea argumentelor 
necesare fundamentării deciziilor din învățământul superior;

¦ Cercetare și consultanță pentru scrierea, coordonarea, managementul, 
implementarea, monitorizarea și evaluarea de proiecte și programe în domeniul 
poli�cilor educaționale;

¦ Instruire pentru proiectarea, implementarea și evaluarea de poli�ci educaționale;
¦ Realizarea de studii și analize;
¦ Dezvoltarea de instrumente inova�ve; 
¦ Promovarea exemplelor de bună prac�că și a oamenilor valoroși; 
¦ S�mularea par�cipării �nerilor la procesele educaționale.

În vederea îndeplinirii scopului propus, CPE contribuie prin următoarele:
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Cuprins

1. Introducere în problema�ca ges�onării fondurilor pentru �neret
2. Obiec�vele proiectului
3. Principalele ac�vități în cadrul proiectului
4. Rezultate preconizate
5. Pla�orma de resurse pentru �neret
6. PARTENERI

1. Introducere în problematica gestionării fondurilor pentru tineret

2. Obiectivele proiectului

Tinerii sunt o prioritate a Uniunii Europene, care pentru 2014-2015 a stabilit printre prioritățile 
sectorului de �neret: buna guvernare și creșterea capacității organizațiilor de �neret (ONGT) de a 
par�cipa la procesele democra�ce de luare a deciziilor, cu promovarea capacităților acestor organizații.

Prioritățile acestui departament sunt completate de către Programul Mondial de Acțiune pentru Tineri 
(elaborat de Națiunile Unite) care iden�fică printre problemele �nerilor, la nivel mondial: lipsa de 
putere de decizie și de resurse financiare, pentru care recomandă mobilizarea de resurse în direcția 
finanțării iniția�velor de �neret într-o manieră responsabilă, eficientă și eficace.

Principalele probleme iden�ficate în acest domeniu sunt:

• Lipsa transparenței: Deși Guvernul României și Ministerului Tineretului si Sporturilor și-au asumat prin 

documente strategice îmbunătățirea situației finanțărilor acordate �nerilor și/sau organizațiilor de 

�neret și monitorizarea respectării de către autoritățile locale a prevederilor Legii Tinerilor în ceea ce 

privește cons�tuirea Fondului des�nat ac�vităților de �neret, nu există niciun raport recent referitor la 

situația acestuia sau evaluări de impact al ges�onării resurselor de �neret.

• Ineficiența ges�onării fondurilor: neclarități legisla�ve și suprapunerea responsabilităților între diferite 

autorități locale; lipsa unor criterii obiec�ve de evaluare a aplicațiilor depuse în compe�ția pentru 

fonduri nerambursabile pentru �neri.

1. Creșterea transparenței și încurajarea bunei guvernări în ceea ce privește ges�onarea fondurilor 

publice pentru �neri, în 41 de județe din România. 

2. Monitorizarea, �mp de 6 luni, a fondurilor publice des�nate �nerilor, în 10 județe din România prin 

intermediul a 10 persoane formate pentru a dobândi competențe specifice unui watch-dog 

(Bucureș�, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Suceava, Brașov, Galați, Sibiu, Baia-Mare, Constanța).

3. Creșterea capacității a minim 20 ONGuri de �neret de a accesa fonduri publice des�nate lor.

4. Diseminarea informațiilor privind fondurile publice pentru �neret în rândul a minim 500 persoane, 

as�el încât cât mai mulți �neri să aibă acces ușor la informațiile despre resursele de �neret disponibile 

la nivelul autorităților publice locale pentru finanțarea iniția�velor de �neret.
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4. Rezultate preconizate

5. Platforma de resurse pentru tineret
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3. Principalele activități în cadrul proiectului

1. Realizarea unei diagnoze privind u�lizarea și alocarea fondurilor des�nate �nerilor.

2. Dezvoltarea unui ghid de bune prac�ci privind implicarea ONG în buna guvernanță a fondurilor de �neret la 

nivel local: 4 sesiuni regionale de dialog și consultare cu �nerii, redactarea unei broșuri despre exemplele de 

bună-prac�că privind ges�unea resurselor de �neret de către autoritățile publice locale, de la nivelul 

comunității europene, redactarea și editarea ghidului privind implicarea ONG în buna guvernare a fondurilor 

de �neret la nivel local.

3. Diseminarea exemplelor de bune prac�ci prin transmiterea a 82 de scrisori de încurajare a consiliilor 

județene/consiliilor locale de a modifica modul în care ges�onează aceste resurse.

4. Realizarea unei metodologii de monitorizare a u�lizării și alocării fondurilor des�nate �nerilor;

5. Dezvoltarea unei rețele de watch-dog;

6. Monitorizarea ges�onării și alocării fondurilor des�nate �nerilor în cele 10 județe, �mp de 6 luni;
        7. Organizarea a 4 sesiuni regionale de formare pentru un total de 100 de �neri implicați în ONGT-uri, pe teme 
precum: accesarea fondurilor publice, nerambursabile; monitorizarea u�lizării acestora; solicitări de date/informații 
considerate a fi de interes public (în baza Legii 544/2001);

8. Crearea unei pla�orme cu resurse pentru organizațiile de �neret;

9. Publicarea a 5 ar�cole pe tema resurselor de �neret;

Beneficiarii direcți:

110 reprezentanți ai organizațiilor de �neret vor beneficia de sesiuni de formare în domeniul accesării fondurilor de 

�neret nerambursabile;

20 ONG-uri de �neret implicate atât în procesul de formare cât și în cel de consultare privind bunele-prac�ci privind 

par�ciparea la procesele decizionale de la nivelul autorităților publice ce vizează resursele de �neret;

10 ins�tuții publice locale – suport în instaurarea unei bune guvernări;

Beneficiari indirecți:

Minim 2.000 �neri implicați în ac�vitățile și proiectele ONG-urilor de �neret;

Minim alte 50 ONG-uri de �neri din țară beneficiază de transparența fondurilor;

500 de �neri care să acceseze aceste resurse;

Autoritățile și ins�tuțiile publice centrale (naționale, relevante) și locale (consilii locale și județene ale orașelor 

reședință de județ) sunt informate și consultate cu privire la stadiul bunei guvernări din domeniul �neretului.

Prin pla�orma on-line se vor disemina informațiile privind fondurile publice pentru �neret în rândul a minim 
500 de persoane, prin coagularea de resurse relevante pe pla�orma proiectului, care să fie ușor accesibile 
organizațiilor de �neret și �nerilor care le sunt membri sau beneficiari ai ac�vităților lor.

www.tineripentrudemocratie.cpedu.ro
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6. ROLUL PARTENERlLOR

Consiliul Tineretului din România

Societatea Academică din România

Ÿ  Va contribui pe toată durata proiectului la ac�vitățile de management, prin par�ciparea 
responsabilului de proiect la întâlnirile de management, precum și la ac�vitatea de monitorizare și 
evaluare a proiectului. 

• Va contribui la realizarea raportului de diagnoză a ges�onării fondurilor de �neret la nivelul celor 
82 de autorități locale, dar și la realizarea ghidului de bune-prac�ci privind buna-guvernare a resurselor 
de �neret.

• Va asigura coordonarea retelei de watch-dog, va prega� suportul pentru sesiunile de formare si va 
desemna experții ce vor facilita în calitate de traineri cele 4 sesiuni de formare prevăzute de această 
ac�vitate.

www.ctr.ro

Ÿ  Va contribui pe toată durata proiectului la ac�vitățile de management, prin par�ciparea responsabilului 
de proiect la întâlnirile de management, precum și la ac�vitatea de monitorizare și evaluare a proiectului. 

• Va contribui la realizarea raportului de diagnoză a celor 82 de autorități locale si a ghidului de bune-
prac�ci privind buna-guvernanță a resurselor de �neret. 

• Pe durata proiectului sau după finalizarea acestuia, SAR va oferi consultanță ONG-urilor de �neret care 
vor să preia ac�vitatea de monitorizare a modului de ges�une a fondurilor de �neret, pentru redactarea și 
transmiterea de solicitări de obținere de informații cu caracter public din partea autorităților publice locale 
(în baza Legii 544/2001).

www.sar.ro

Consiliul Tineretului 
             din România



 Federația Consiliului Tineretului din România (CTR) are o experiență  amplă, directă și dovedită cu 
succes în decursul celor 9 ani de ac�vitate în dezvoltarea și sprijinirea sectorului organizațiilor 
neguvernamentale de �neret, precum și a rețelelor de ONGT-uri la nivel județean, scopul principal fiind de a 
acționa pentru apărarea și promovarea drepturilor �nerilor români din țară și din străinătate și pentru 
creșterea par�cipării ac�ve a acestora la viața comunităților în care ac�vează, precum și de a susține și 
promova interesele comune ale membrilor săi la nivel local, regional, național, european și internațional.

 De al�el, CTR este pla�orma de �neret recunoscută ca fiind singura structură membră din România 
cu drepturi depline în cadrul Forumul European de Tineret (European Youth Forum), pla�ormă de 
reprezentare a �neretului la nivel european cu sediul la Bruxelles, principalul partener de dialog al Comisiei 
Europene, Consiliului Europei și al Organizației Națiunilor Unite în elaborarea poli�cilor pentru �neret la 
nivel european și internațional, precum și a Organizației Mondiale a Tinerilor (World Assembly of Youth).  În 
cadrul CTR există 20 de membri – fundații pentru �neret, federații și rețele de organizații, fiecare cu între 5 și 
peste 80 de organizații afiliate și 4 structuri partenere de organizații de �neret ale confederațiilor sindicale 
de nivel național.

Consiliul Tineretului din România -CTR este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, 
neguvernamentală și autonomă, cons�tuită prin asocierea liberă a structurilor neguvernamentale 
de/pentru �neret interesate care îndeplinesc condițiile prevăzute în Statut și în ROF, în conformitate cu 
prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații,aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr. 246/2005.

La nivel național și internațional, CTR se implică ac�v printre altele în:

· Dezvoltarea și implementarea strategiei de �neret a României pentru intervalul 2014 – 2020

o a fost singura organizație care a realizat consultări directe cu �nerii în toată țara

o a contribuit în mod constant cu îmbunătățiri atât pe strategie cât și pe planul de acțiuni

· Contribuirea în mod constant cu îmbunătățiri atât pe strategie, cât și pe planul de acțiuni al 

Grupului Național de Lucru privind Dialogul Structurat cu Tinerii, din anul 2010;

· Susținerea și contribuirea ac�vă la îmbunătățirea metodologiei de finanțare a programelor de 
�neret;

· Par�cipare constantă la dezbaterile privind poli�cile publice pentru �neret la nivel național și 

european;

l  Implementarea de consultări directe între factori de decizie și �neri, u�lizând granturi de �p YiA și 

Erasmus+,    fiind singura organizație din țară care a realizat acest lucru ;

l  Face parte din grupul informal de cooperare regională Southern Youth Councils alături de Italia, 

Spania, Portugalia, Grecia, Cipru, Malta, Slovenia, Crioația, Bulgaria și Serbia;

· Cooperarea eficientă cu Consiliile Naționale ale Tineretului din zona Mării Negre (Europa de Est 
și Caucaz), respec�v Republica Moldova, Rusia, Georgia, Armenia, Azerbaijan si Turcia.

Consiliul Tineretului din România
Consiliul Tineretului 
             din România

Website: www.ctr.ro Contact: office@ctr.ro

Activitate

Prezentare



Scopul și principalele ac�vități ale Societății Academice din România

SAR a fost înființată în anul 1996 având vocația generală de a promova în Europa de Est ideile de libertate, 

democrație și bună guvernare. SAR acționează pentru sporirea conș�en�zării cetățenilor asupra subiectului 

poli�cilor publice, contribuind prin cercetare și advocacy la crearea unor poli�ci publice informate și 

sprijinirea reformei administra�ve prin intermediul monitorizării și publicării de rapoarte de evaluare a 

performanței autorităților publice. 

De-a lungul întregii sale ac�vități, scopurile SAR s-au centrat pe crearea unui cadru de raționalitate a 

poli�cii publice (evidence based policy-making) prin:

¦  educarea în domeniul poli�cii publice a �nerilor experți din sectorul de stat, profit și non-profit, a 

membrilor administrației, oamenilor poli�ci și mediului academic prin dezbateri informate, seminarii de 

analiză de poli�ci publice în cooperare cu partenerii nostri internaționali; 

¦  contribuirea la bună guvernare și dezvoltare prin cercetare originală în sfera poli�cilor publice;

¦  promovarea în spațiul public a unor soluții realiste și bazate pe consultare democra�că a problemelor de 

poli�ci publice;

¦  sporirea contribuției ins�tutelor indepedente de poli�ci publice la procesul de formulare a poli�cilor 

prin advocacy și dezbateri publice;

¦  contribuirea la integrarea europeană a României, țărilor din Balcanii de Vest și Republicii Moldova prin 

transferul de bune prac�ci și advocacy.

¦ acțiunile noastre converg spre doua direcții principale. Prima este reprezentată de con�nuarea 

eforturilor anterioare de sporire a responsabilizării guvernului și a clasei poli�ce din România prin 

inițierea unor alianțe menite a pune presiune pe actorii poli�ci. A doua implică funcționarea SAR-ului ca 

un centru de cercetare și monitorizare a poli�cilor publice, publicând cu regularitate Rapoarte Anuale de 

Analiză și Prognoză și un set de policy papers și policy briefs pe sectoare specifice.

Societatea Academică din România (SAR)

Contact: office@sar.org.roWebsite: www.sar.ro
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