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REZOLUȚIE 

CONSILIUL NAȚIONAL AL TINERILOR DIN ROMÂNIA 

București, 20 – 23 noiembrie 2014 

 

Tineri pentru România ! 

 

 

Dialogul Structurat cu TINErii: perspectivă europeană și națională 

 Actualizarea Legii Tinerilor nr. 350/2006, în concordanță cu realitățile din România 

anului 2014; 

 Crearea unui for național permanent reprezentativ pentru toți tinerii din România în 

raport cu autoritățile publice, constituit din organizații relevante în domeniul 

tineretului, inclusiv orgamizații neguvernamentale sindicate, patronate și partide 

politice; 

 Adoptarea Strategiei Naționale în domeniul Tineretului și a Planurilor de acțiune 

aferente de către Guvernul României prin Hotărâre de Guvern; 

 Înființarea unui Consiliu de monitorizare și evaluare a implementării Strategiei 

Naționale în domeniul Tineretului și a Planurilor de acțiune aferente, cu participare 

inter-ministerială și a organizațiilor neguvernamentale de și pentru tineret; 

 Crearea și monitorizarea unor indicatori specifici de tineret, cu raportare națională și 

cu referire la domenii strategice pentru tineri; 

 Dezvoltarea la nivel local de către Forumul Tinerilor din România a rețelei de 

Ambasadori ai Dialogului Structurat cu TINErii, care să inițieze și dialogul cu 

autoritățile locale cu privire la consultarea tinerilor și implicarea lor în politicile 

locale care îi vizează. 

 Facilitarea accesului tinerilor la locuri de muncă decente, remunerate conform 

nivelului de pregătire. 
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Educație pentru România: schimbarea paradigmei 

 Rediscutarea Legii Educaţiei Naţionale, în cadrul unor sesiuni care să se bucure de 

participarea tuturor stakeholderilor implicaţi: elevi, studenţi, cadre didactice, părinţi, 

instituţii etc.; 

 Creșterea alocării bugetare destinată sistemului educațional din România în sensul 

diminuării diferențelor dintre nevoile și resursele actuale; 

 Axarea procesului de educație preuniversitară pe abilități și talente, şi, în acest sens, 

modificarea curriculei care să includă un număr de maxim 8 materii obligatorii şi încă 

maxim 5 materii opţionale, astfel încât să permită o dezvoltare individuală a elevilor; 

 Promovarea valorilor și a patrimoniului cultural românesc, prin introducerea unor 

materii care să pregătească indivizi pentru societate; 

 Actualizarea metodelor de învățare și dezvoltare a competențelor prin tehnologizarea 

și informatizarea învățământului; 

 Crearea și implementarea unui mecanism de corelare a sistemului educațional la 

cerințele pieței muncii; 

 Crearea și implementarea unui sistem de tracking al absolvenţilor prin care să 

identificăm performanţa reală a universităţilor. 

Măsurile propuse de reprezentanții tinerilor în panelul „Educație” din cadrul CNTR 2014 vin 

să confirme necesitatea regândirii sistemului educațional din România, în concordanță cu 

nevoile actuale ale societății românești printr-un dialog cu toți stakeholderii implicați menit să 

contribuie la reconfigurarea profundă a modului în care se face educație în România. În 

acest sens, tinerii consideră că Președintele României este instituția cea mai în măsură să 

aducă la aceeași masă reprezentanții actorilor implicați și care să prioritizeze procesul de 

schimbare a paradigmei sistemului educațional românesc.  

 

Dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor 

 Dezvoltarea unui program de asistență tehnică pentru tineri în vederea creșterii 

gradului de accesibilitate a fondurilor destinate inițierii și dezvoltării de afaceri; 

 Dezvoltarea economiei sociale, în vederea producerii de efecte benefice asupra 

comunităților locale; 

 Conjugarea eforturilor mediilor public și privat pentru dezvoltarea spiritului 

antreprenorial și stimularea dorinței de înființare a unei afaceri în rândul tinerilor. 
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Turismul pentru tinerii europeni 

 Creșterea atenției acordate segmentului de turism pentru tineret, care are un potențial 

major de dezvoltare; 

 O mai bună direcționare a investițiilor în turism în sensul stabilirii unor obiective 

prioritare care să fie dezvoltate; 

 Realizarea unor programe menite să schimbe mentalitatea negativă a românilor cu 

privire la turismul intern și să contribuie la educarea/informarea tinerilor cu privire la 

valorile turistice românești; 

 Creșterea promovării destinațiilor interne raportat la cele externe (care în prezent au 

cea mai mare pondere); 

 Crearea și dezvoltarea de către Forumul Tinerilor din România, membrii și partenerii 

săi, a platformei „Young Europeans for Tourism” care să încorporeze proiecte și 

pachete de turism pentru tineret, cu scopul atragerii de tineri europeni pentru a vizita 

România. 

 

Sportul pentru TINEri – calea către un stil de viață sănătos 

 Îmbunătățirea metodelor de predare în învățământul preuniversitar a disciplinei 

„Educație fizică și sport” dar și reevaluarea sistemului de notare; 

 Creșterea în învățământul preuniversitar a numărului de ore alocate disciplinei 

„Educație fizică și sport”;  

 Îmbunătățirea bazei tehnico-materiale existente (săli de sport moderne, aparatură 

nouă, suplimentarea echipamentelor sportive etc.) și liberul acces la aceasta, în afara 

orelor de curs, pentru tinerii interesați să o utilizeze; 

 Realizarea și aplicarea unui chestionar național cu privire la situația practicării 

sportului în rândul tinerilor; 

 Realizarea de campanii de informare și conștientizare cu privire la importanța 

sportului și a stilului de viață sănătos; 

 Consultarea tinerilor cu privire la politicile și strategiile care se elaborează în 

domeniul sportului, cu impact asupra lor; 

 Motivarea tinerilor sportivi de performanță. 


