
 

 

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

 
Axa prioritară 1: „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii 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 Națională pentru Sport si Tineret 

 

Anunţ de presă 

 

Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret(A.N.S.T.), în parteneriat cu Convenția 

Națională a Fundațiilor pentru Tineret (CNFT) și Schultz Consulting va organiza 16 întâlniri 

consultative la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare ale României in cadrul proiectului 

„Construcţia instituţiei „Lucrătorul de tineret” pentru integrarea tinerilor în societate”. 

Aceste intilniri sunt o etapa urmatoare in proiect, dupa desfasurarea unor cercetări efectuate atât la 

nivel internațional cât și la nivel național in privinta domeniului tineretului. 

  Obiectivul principal al întâlnirilor este de a culege informațiile necesare atât pentru 

validarea aplicabilității standardului ocupațional propus pentru lucrătorul de tineret, cât și 

pentru revizuirea acestuia. 

  La aceste consultări sunt așteptați să participe reprezentanți ai tuturor actorilor direct 

interesați de domeniul de tineret: reprezentanți ai autorităților publice, reprezentanți ai 

organizațiilor neguvernamentale de și pentru tineret, parteneri sociali, persoane care lucrează 

direct cu tinerii precum și potențiali beneficiari ai rezultatelor proiectului. 

  Rezultatul direct al acestor consultări este stabilirea principalelor competențe, abilități și 

aptitudini necesare în profesionalizare persoanelor din cadrul structurilor neguvernamentale 

de/pentru tineret și a autorităților publice locale, ce lucrează cu tinerii și pentru tineri, reieșite din 

nevoile reale existente la nivel local, în vederea unei mai bune implementări a politicilor publice 

pentru tineret la nivel local prin utilizarea unor astfel de specialiști, fiind astfel unul din elementele 

care asigură sustenabilitatea proiectului. 

  Întâlnirile consultative vor avea loc conform calendarului atașat comunicatului. 

Înscrierile se pot face prin completarea formularului de aplicație trimis la adresa 

lucratoruldetineret@gmail.com. 

  

Pentru mai multe informații, persoana de contact este Dina Țarălungă, tel. 0745 281 727   

  

 

 

mailto:lucratoruldetineret@gmail.com


 

Proiectul „Construcţia instituţiei „Lucrătorul de tineret” pentru integrarea tinerilor în societate” este 
cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European si 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 România. 

Obiectivul principal al proiectului este creșterea competitivității sistemului de resurse umane din 
domeniul tineretului. 

  

Descarca formularul de aplicatie si programul de aici - http://www.cnft.ro/proiect/candidaturi.html 

Calendar intalniri consultative: 

6-7 mai 2011 -  Timișoara: Timis, Caras-Severin ; Iași: Iasi, Bacau, Vaslui, Neamt.  

13-14 mai 2011   - Deva: Hunedoara;  Constanța: Constanta, Tulcea 

20-21 mai 2011   - Slatina: Olt, Vâlcea; Sibiu: Sibiu, Alba, Brasov 

27-28 mai 2011   -  Oradea: Bihor, Satu-Mare, Maramures; Galați: Galati, Braila, Buzau, Vrancea 

3-4 iunie 2011  - Drobeta Turnu-Severin: Mehedinti, Dolj, Gorj;  Târgu Mureș: Mures, Covasna, Harghita 

10-11 iunie 2011 - Târgoviște: Dâmbovita, Arges, Prahova; Bistrița Năsăud: Bistrita-Nasaud, Salaj, Cluj 

17-18 iunie 2011 - Botoșani:  Botosani, Suceava;  Ineu:  Arad 

22-23 iunie 2011 – Bucuresti: Teleorman, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Giurgiu 

24-25 iunie 2011 – Bucuresti: Bucuresti 
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