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Anunţ de presă 

 

Joi, 10 Iunie 2010, la ora 17:30, la Casa de Cultură a Studenţilor (Bucureşti, 
Calea Plevnei, nr.61) la sala 5 – parter,  va avea loc conferinţa de prezentare a 
rezultatelor intermediare ale proiectului „Construcţia instituţiei „Lucrătorul de 
tineret” pentru integrarea tinerilor în societate”. Proiectul, cofinanţat de Uniunea 
Europeana prin Fondul Social European este implementat de Autoritatea Naţională 
pentru Sport şi Tineret (A.N.S.T), în parteneriat cu Convenţia Naţională a Fundaţiilor 
pentru Tineret (CNFT) şi Schultz Consulting pe o perioadă de 29 luni, în 8 regiuni din 
Romania.  
 
 

Proiectul se află în prima fază de implementare, respectiv sunt analizate şi 
investigate, în cadrul activităţii de cercetare – documentare, aspectele legislative şi 
reglementative la nivel european privind statutul profesional şi cadrul de acţiune al 
lucrătorului de tineret, dar si practicile relevante din domeniu. Pana in acest moment au 
fost efectuate 4 vizite de studiu in Ungaria, Finlanda, Olanda si Norvegia pentru a analiza 
exemplele de buna pratica din domeniul tineretului. Activităţile vor fi continuate în Franţa, 
Spania, Marea Britanie, Germania, Danemarca şi Polonia. Astfel, în cadrul conferinţei din 
data de10 Iunie, ora 17:30, ca si rezultate intermediare, echipa de specialişti a proiectului 
va prezenta rapoartele realizate in urma vizitelor în Ungaria şi Olanda.   

În urma acestei activităţi de cercetare – documentare va fi elaborat un set de 
documente ce stau la baza construcţiei standardului ocupaţional al lucrătorului de tineret, 
dintre care menţionăm:  

 Analiza instituţiilor/organizaţiilor care beneficiaza de serviciile lucrătorului de tineret 

 Analiza modalităţii de dobândire, certificare şi recunoaştere a competenţelor 
lucrătorului de tineret; analiza tipurilor de proiecte derulate de către lucrătorii de 
tineret, precum şi a programelor/proiectelor destinate lucrătorilor de tineret.  

 Analiza modalităţilor de încadrare şi de plată pentru lucrătorii de tineret 

 Analiza programelor de formare a lucrătorului de tineret, precum şi analiza 
instrumentelor de evaluare a competenţelor lucrătorului de tineret.  

La conferinţa de presă vor participa vicepreşedintele A.N.S.T. - Lorincz Szell, 
managerul proiectului – Romeo Moşoiu, reprezentanţii partenerilor - Veronica Ştefan de la 
Convenţia Naţională a Fundaţiilor pentru Tineret, Marius Donţu de la Schultz Consulting, 
precum şi echipa de specialişti implicată în activitatea de cercetare-documentare. 

 


