
Raise YOUth Voice, România! 

Caravana Națională a Dialogului Structurat cu TINErii  

 

Forumul Tinerilor din România  a fost selectat pentru a face parte din Grupul Național de 

Lucru privind Dialogul Structurat. Grupul își desfășoară activitatea sub coordonarea 

Ministerului Tineretului și Sportului, în perioada iulie 2014 – decembrie 2015, în cadrul 

trioului Președințiilor Consiliului Uniunii Europene asigurat de Italia, Letonia și Luxemburg. 

Actualul trio şi-a stabilit drept prioritate “Împuternicirea tinerilor”, cu accent pus pe accesul 

tinerilor la drepturi şi sprijinirea participării acestora la viaţa democratică și politică.  

În acest sens, Forumul Tinerilor din România va organiza numeroase dezbateri cu tinerii, în 

diverse județe ale țării, pentru a afla problemele reale ale acestora și pentru a centraliza 

soluțiile și opiniile pe care tinerii le au cu privire la subiectele date. Pentru îndeplinirea 

acestei misiuni, Forumul lucrează cu o echipă națională de ambasadori ai Dialogului 

Structurat cu TINErii, extinsă în peste 80% dintre județele României. 

Astfel, Caravana Națională a Dialogului Structurat cu TINErii va fi prezentă în următoarele 

orașe: 

Botoșani (BT): Joi, 26 Februarie, ora 11:00, Aula Magna a Colegiului Național A. T. Laurian 

Turnu Măgurele (TR): Joi, 26 Februarie, ora 13:00, Biblioteca Colegiului Național Unirea 

Bistrița (BN): Vineri, 27 Februarie, ora 14:00, Centrul de Voluntarian Bistrița 

Constanța (CT): Sâmbătă, 28 Februarie, ora 11:30, Colegiul Național Mircea Cel Bătrân 

Sibiu (SB): Sâmbătă, 28 Februarie, ora 15:00, Forumul German- Sala Oglinzilor 

Dialogul Structurat este un instrument utilizat pentru ca opinia tinerilor să fie luată în 

considerare în momentul realizării politicilor de tineret la nivelul Uniunii Europene. Pentru a 

reuși acest lucru, Dialogul Structurat aduce  împreună la discuții tinerii și persoanele aflate în 

poziții decizionale cheie. Mai mult decât atât, Dialogul Structurat implică și segmentul de 

consultări cu tineri și organizațiile de tineret și este implementat în cicluri de lucru de câte  

18 luni, cu o tematică și o prioritate comună, divizată în 3 runde diferite de consultări. 

Persoanele de contact pentru evenimentele de mai sus sunt: 

BT: Andreea Adăscăliței: ambasador.botosani@forumul-tinerilor.ro  

TR: Iulia Marinescu: ambasador.teleorman@forumul-tinerilor.ro  

BN: Cătălin Pasăre Tobias: ambasador.bistrita@forumul-tinerilor.ro  

CT: Delia Stamate: ambasador.constanta@forumul-tinerilor.ro  
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SB: Mînzat Bogdan & Maria Elena Popa: ambasador.sibiu@forumul-tinerilor.ro  

Dacă doriți să vă implicați în Caravana Națională, persoana de contact pentru Rețeaua Națională a 

Ambasadorilor Dialogului Structurat cu TINErii este Eliza Chirilă- Coordonator Național (0768 857 

726, eliza.chirila@forumul-tinerilor.ro ) 
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