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Atelier pentru îmbunătățirea implicării 
tinerilor în dezvoltarea politicilor 

publice 

Reprezentanţi ai organizaţiilor de şi pentru tineret şi ai autorităţilor publice au căutat 
luni, 29 ianuarie, soluţii pentru îmbunătăţirea modului în care dialogul dintre tineri şi 
decidenţi este realizat în vederea elaborării, implementării, monitorizării, evaluării şi 
revizuirii politicilor publice. 

Discuţiile au avut loc în cadrul atelierului de validare a procedurii de implementare a 
dialogului structurat în politicile de tineret şi este parte din proiectul "Instrumente de 
consolidare a dialogului structurat în politicile publice în domeniul tineretului - ACTIV-
ONGT", cod SIPOCA 277, cod MySMIS 111432, organizat de Convenţia Naţională a 
Fundaţiilor pentru Tineret în parteneriat cu Asociaţia CIVICUS România şi Consiliul 
Tineretului din România şi finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă. 

Referitor la dialogul structurat, participanţii au subliniat nevoia ca acesta să nu se limiteze 
la consultări înainte de asumarea unor strategii, planuri de acţiune, legi sau alte decizii, 
ci să continue şi pentru asigurarea implementării corespunzătoare a acestora, pentru 
monitorizarea şi evaluarea lor şi chiar modificarea lor atunci când este necesar. În caz 
contrar, există riscul ca instituţiile să nu fie conştiente de problemele apărute în 
implementarea unor decizii, dar şi ca tinerii şi organizaţiile de tineret să îşi piardă 
interesul de a participa la consultări dacă nu consideră că acestea au un impact real. 

Totodată, au avut loc discuţii referitoare la platforma digitală care va fi realizată în cadrul 
proiectului pentru uşurarea informării şi implicării tinerilor în activităţi de influenţare a 
politicilor publice. Participanţii au discutat rolul tinerilor, al organizaţiilor de şi pentru 
tineret şi al instituţiilor publice în dezvoltarea şi funcţionarea unei astfel de platforme. 

Proiectul de instrument pentru implementarea dialogului structurat (forma de lucru) 
poate fi găsit pe paginile web ale organizatorilor proiectului, alături de alte informaţii 
relevante despre proiect. 

www.cnft.ro  www.civicus.ro  www.ctr.ro. 
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Informații despre proiect 

Proiectul „Instrumente de consolidare a dialogului structurat în politicile publice în 
domeniul tineretului – ACTIV- ONGT”, cofinanțat din Fondul Social European, prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod SIPOCA 277, cod MySMIS 
111432, este implementat de Convenția Națională a Fundațiilor pentru Tineret, în calitate 
de solicitant / lider de parteneriat, împreună cu partenerii Asociația „Civicus România” și 
federația „Consiliul Tineretului din România”. Perioada de implementare este 6 
septembrie 2018 - 31 decembrie 2019.  

Scopul proiectului este consolidarea capacității structurilor neguvernamentale de/pentru 
tineret și a autorităților publice de a participa, prin mecanismul dialogului structurat, la 
dezvoltarea și promovarea unor instrumente de politici publice alternative în domeniul 
tineretului. 

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt: 

1. Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și 
promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern;  

 Consolidarea dialogului structurat ca instrument de promovare a politicilor publice 
alternative în domeniul tineretului 

 Personal din cadrul structurilor neguvernamentale de/pentru tineret și autorităților 
publice cu atribuții în domeniul tineretului, cu competențe dezvoltate în 
problematica participării publice în elaborarea și implementarea politicilor publice 
în domeniul tineretului (fără activități de instruire pentru personalul din 
autoritățile publice). 
 

2. Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor; 
 Instrumente independente și alternative de implementare, monitorizare și evaluare 

a Strategiei Naționale în domeniul Politicii de Tineret 2015-2020 
 Legislație relevantă privind politicile alternative în domeniul tineretului 
 Personal din cadrul structurilor neguvernamentale de/pentru tineret și autorităților 

publice cu atribuții în domeniul tineretului, cu competențe dezvoltate în 
problematica participării publice în elaborarea și implementarea politicilor publice 
în domeniul tineretului (fără activități de instruire pentru personalul din 
autoritățile publice). 
 

Valoarea totală a proiectului este de 985.818,6 lei. Proiectul este cofinanțat din Fondul 

Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, 
valoarea cofinanțării fiind de 811.369,97 lei. 
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