
 

 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin  
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Investeste în oameni! 

 
Axa prioritară 1: „Educatia si formarea profesională în sprijinul cresterii economice si dezvoltării societătii bazate pe cunoastere” 

Domeniul major de intervenţie 1.4: Calitate în formarea profesională continuă” 

Titlul proiectului: Constructia institutiei ”Lucrătorul de tineret” pentru integrarea tinerilor în societate 

Cod contract: POSDRU/4/1.4/S/5, ID: 2222 

Beneficiar: Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret 

 

Anunt de presa 

 

In data de 27 mai 2011, ora 16:00, la Casa Tineretului din municipiul Oradea, Strada 

Cazaban nr 49, va avea loc intalnirea consultativa in cadrul proiectului „Constructia institutiei 

„Lucratorul de tineret” pentru integrarea tinerilor in societate”. Evenimentul se va derula pe o 

perioada de trei zile, 27-29 mai 2011, presa fiind invitata in intervalul orar 16:00 – 17:00 la 

deschiderea intalnirii, din prima zi a evenimentului.  

Obiectivul principal al intalnirii consultative este de a culege informatiile 

necesare atat pentru validarea aplicabilitatii standardului ocupational propus pentru 

lucratorul de tineret, cat si pentru revizuirea acestuia. 

  La aceasta consultare sunt asteptati pentru a participa reprezentantii tuturor actorilor 

direct interesati de domeniul de tineret: reprezentanti ai autoritătilor publice, reprezentanti ai 

organizatiilor neguvernamentale de si pentru tineret, parteneri sociali, persoane care 

lucrează direct cu tinerii precum si potentiali beneficiari ai rezultatelor proiectului. 

Rezultatul direct al acestei consultări este stabilirea principalelor competente, 

abilităti si aptitudini necesare în profesionalizare persoanelor din cadrul structurilor 

neguvernamentale de/pentru tineret si a autoritătilor publice locale, ce lucrează cu tinerii si 

pentru tineri, reiesite din nevoile reale existente la nivel local, în vederea mai bunei 

implementări a politicilor publice pentru tineret la nivel local prin utilizarea unor astfel de 

specialisti, fiind astfel unul din elementele care asigură sustenabilitatea proiectului.  

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este domnul Gabriel CHEVARI – 

Casa Tineretului, nr.de telefon mobil 0727370715 

Proiectul „Constructia instituţiei „Lucratorul de tineret” pentru integrarea tinerilor in societate” 

este cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul Social European si implementat de Autoritatea 

Naţională pentru Sport si Tineret (A.N.S.T), în parteneriat cu Conventia Naţionala a Fundatiilor pentru 

Tineret (CNFT) si Schultz Consulting pe o perioada de 29 luni, în 8 regiuni din Romania.  

Obiectivul principal al proiectului este cresterea competitivitătii sistemului de resurse umane 

din domeniul tineretului. 


