FORMULAR DE R SPUNS
propuneri/observatii
Ana Nedelcu, ambasador al Dialogului Structurat cu TINErii in judetul Prahova
Subiectul
Motivaţia modific rii (baza
la care se
legal , existenţa unei
face
experienţe similare la
referire
Forma actual
Forma propus
finanţatorii din România (articol,
cei ce finanţeaz din
formular,
fonduri bugetare)
etc.)
l) tânăr - cetățean român, Lit. l) ar trebui sa devina lit. a);
- In contextul prezentei legi,
Art.2
străin
sau
apatrid,
cu
vârsta
~~~
este necesar ca termenul de
lit. l)
cuprinsă între 14 şi 35 de
tanar sa fie explicat primul;
ani;
~~~
~~~

p) Dialog Structurat - reprezintă - In contextul prezentei legi,

Tot in cadrul acestui articol,
necesar
amintirea
este necesar introducerea instrumentul folosit la nivelul este
lit. p) pentru termenul Uniunii Europene pentru luarea termenului cheie de dialog
în considerare a opiniei tinerilor structurat, avand in vedere
dialog structurat;

la momentul realizării politicilor
de tineret. Astfel, Dialogul
Structurat aduce împreună la
discuții tinerii și persoanele
aflate în poziții decizionale
cheie.

ca el reprezinta instrumentul
cel
mai
important
in
demararea procesului de
participare publica a tinerilor
in problemele
ce-i privesc;

Art.2 lit. i).Politica Națională de In contextul prezentului articol,
Tineret -angajamentul și se poate face referire la Art. 4 lit. In contextul Romaniei– stat
i)
practicile privind asigurarea h) care spune abordarea globală membru al UE- este necesar
implementării, la nivel și integrată a politicilor de tineret. corelarea legislatiei nationale
național, a politicilor de Asadar, este necesar adaugarea si, la cea europeana, pentru o
tineret,
asumate
de deci, corelarea automata a Politicii
integrare a valorilor si
Guvernul României, prin Nationale de Tineret si cu:
principiilor europene in
programul său. Politica
- Strategia Uniunii Europene demersurile aplicate concret
Națională de Tineret se
2010-2018 in ce priveste
la nivel national.
bazează
pe
Strategia
tineretul
națională de tineret, precum
şi pe strategii sectoriale ale
Guvernului.
Politica
Națională
de
Tineret
include intervenții timpurii,
pentru
a
asigura
participarea tinerilor la
viața societății în general, și
este corelată cu politica
națională
în
privința
educației
naționale
și

(http://ec.europa.eu/youth/p
olicy/youth-strategy_en)
si cu
- Strategia Uniunii Europene
2020 care presupune 3
obiective:
Cresterea
inteligenta
(inovare,
antreprenoriat,
cunoastere),
Cresterea
durabila (sanatate, sport,
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protecția
drepturilor
mediu)
si
Cresterea
copilului. Politica Națională
favorabila
incluziunii
de Tineret este coordonată
(ocuparea fortei de munca,
de Ministerul Tineretului și
participare civica).
Sportului,
care
face http://ec.europa.eu/europe2020/eur
propuneri de completare și ope-2020-in-aactualizare, fundamentate nutshell/index_en.htm
pe rezultatele rapoartelor
periodice cu privire la
starea tinerilor de pe
teritoriul României;

Art. 15

Este necesar ca acest articol
sa contina alin. (3) in care
sa fie mentionat rolul
dialogului structurat;

(3) Orice obligație legată de
consultarea consiliilor consultative
este complementară cu aplicarea
intrumentului de dialog structurat
prin care se ia in considerare

opinia tinerilor la momentul
realizării politicilor de tineret,
prin consultari cu organizatiile
guvernamentale
si/sau
prin
discuții directe ale tinerilor cu
persoanele aflate în poziții
decizionale cheie.

Necesitatea
stipularii
termenului
de
dialog
structurat si al rolului
acestuia
reprezinta
o
coordonata-cheie data de
Uniunea
Europeana
in
momentul
luarii
in
considerare a participarii
active a tinerilor la viata
comunitatii/sociala.
Acest
termen
va
veni
in
completarea
legii
care
sustine infiintarea Consiliilor
Consultative pentru Tineret,
ce pot aplica in mod direct
acest
instrument
in
activitatea lor la nivel central
si local.

Art.18
alin. (1)

(1)Statul, prin autoritățile
administrației
publice
centrale cu atribuții în
domeniul
antreprenoriatului, susține
dezvoltarea de programe de
stimulare
antreprenorială
accesibile tuturor tinerilor
care doresc să înființeze o
afacere;
~~~

(1)Statul,
prin
autoritățile
administrației publice centrale cu
atribuții
în
domeniul
antreprenoriatului,
susține
dezvoltarea de programe de
stimulare antreprenorială accesibile
tuturor tinerilor care doresc să
înființeze o afacere; prioritate au
initiativele de antreprenoriat social,
conform obiectivelor I, II, III ale
Strategiei Europa 2020.
~~~

Necesitatea
mentionarii
domeniului
social
in
deschiderea unei afaceri
presupune aplecarea catre
categoriile vulnerabile si
catre un mediu sanatos,
factori
ce
determina
dezvoltarea durabila intr-o
societate.
~~~

Art. 18

Este necesar adaugarea alin. Statul,
prin
autoritățile
(4) care sa faca refefire la administrației publice centrale si
stagiile de practica;
locale cu atribuții în domeniul
educatiei si formarii, asigura
tinerilor accesul la stagiile de

Necesitatea mentionarii de
acordare a practicii stagiilor
presupune accesul neingradit
al tinerilor la practica
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practica in cadrul administratiei
publice centrale si locale, precum si
relatia cu institutiile de drept privat
care pot gazdui tineri in stagii de
practica profesionala;

~~~
~~~

Art. 18

Art. 22

Este necesar adaugarea alin. (5)
Statul,
prin
autoritățile
(5) care sa faca refefire la
administrației publice centrale si
rolul mass-media;
locale cu atribuții în domeniul
relatiilor cu presa, asigură tinerilor
accesul la mijloacele media prin
care se pot promova initiativele de
si pentru tineret cu impact pozitiv
asupra comunitatilor si care sa
reprezinte un exemplu de buna
practica;

Necesita
mentiune g)
asigura
conditii
suplimentara sub lit. g) la corespunzatoare pentru formarea
categoria
„tineri personala si socio-profesionala
institutionalizati”.
precum si pregatirea pentru viata

a tinerilor proveniti din centrele
de plasament; de asemenea,
asigura monitorizarea tinerilor
instituţionalizaţi care la 18 ani
pǎrǎsesc centrele de plasament,
ṣi inserţia lor pe piaţa muncii
pentru a preveni delicvenţa conform obiectivului III stipulat
în Strategia Europa 2020,
creṣterea favorabilǎ incluziunii.

profesionala atat in mediul
public cat si privat, pentru
acumularea unui set de
competente necesare pietei
muncii (cele 8 competentecheie
ale
dezvoltarii
personale si profesionale).
~~~
Exista dificultati in a
promova
proiectele
comunitare de impact ale
tinerilor la nivel national cat
mai ales local. Din pacate,
presa este prea putin
interesata de aceste subiecte.
Este necesar ca aceste
initiative cu impact pozitiv
asupra comunitatii sa aiba
mai multa vizibilitate in
media, pentru a avea un
impact social semnificativ si
a reprezenta exemple de
urmat.
Propunerea vine in contextul
in care Romania nu dispune
de o legislatie adecvata
pentru
acesti
tineri
vulnerabili, cu precadere
legata de pregatirea lor pana
in varsta de 18 ani, dar si
facilitatile acordate pentru
ajutorarea lor dupa aceasta
varsta- pentru o anumita
perioada de timp si axata pe
reinsertie sociala.

Ana Nedelcu
Forumul Tinerilor din Romania
Lucrator de tineret si ambasador dialog structurat Prahova
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