
“Europarlamentar pentru o zi”  
 

promovarea implicării tinerilor în dialogul cu autoritățile în 
vederea cunoașterii  rolului administraţiei publice ca actor 

central ce declanşează mecanisme de colaborare cu 
cetăţenii  

 



PARTENERI 

 

• Centrul de Informare Europe Direct Timișoara, 

Fundația Student Plus Timișoara (lead partner)   

• Instituția Prefectului – Județul Timiș 

• Consiliul Județean Timiş 

• Universitatea Politehnica – Facultatea de 

Management în Producție și Transporturi  

• Universitatea de Vest Timisoara – Facultatea de 

Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării 

• Inspectoratul Școlar Județean Timiş  

• Institutul Intercultural Timișoara 



Scurtă descriere 

Tinerii sunt viitorul unei națiuni  iar educarea acestora în spiritul 

democrației participative, al respectului față de valorile naționale și 

europene precum și crearea contextului necesar implicării lor în 

procesul democratic este esențială. 

 

Educația are un rol important în formarea personalității și 

dezvoltarea pe plan social a tinerilor, ca viitori cetățeni. 

 

În ultimii 15 ani Instituția Prefectului - Județul Timiș a oferit suportul 

instituțional pentru promovarea accesului la educație prin 

susținerea unor modele de educație care exced sistemul 

educațional tradițional. În baza convențiilor de colaborare încheiate 

cu universități din Timișoara, în cadrul instituției în fiecare an fac 

practică un număr semnificativ de studenți. 



În perioada 6–9 martie 2018 tineri din Timișoara (elevi și studenți din cadrul 

universităților și instituțiilor de învățământ partenere) s-au aflat față în față 

cu autoritățile, în cadrul primului dialog tineri – decidenți din cadrul 

proiectului „Europarlamentar pentru o zi: Structuri de sprijin pentru 

implicarea tinerilor în procesul legislativ”, finanțat de Uniunea Europeană 

prin programul Erasmus+.  

 

Proiectul a avut ca principale activități: 

• simularea activității din Parlamentul European  

• dialogul între tineri și autorități. 



 

 

 

 

 conform Sondajului Eurobarometru “European Youth: Participation in 

Democratic Life” anterior ultimelor alegeri europarlamentare, majoritatea 

respondenților (15-30 ani) nu ar lua niciodată în considerare o candidatură 

politică la oricare dintre alegeri, iar principalul motiv pentru a nu vota este 

credința că nu pot schimba nimic. 

  

 tinerii se simt din ce în ce mai puțin reprezentați și simt că vocea lor nu este 

luată în calcul. (lucru  ce se poate observa și în rata scăzută de participare la 

procesul democratic, atât la alegerile locale/naționale, cât și la cele europene).  

 

 tinerii nu se implică în luarea deciziilor, dar în acelaşi timp consideră că nu 

sunt consultați în luarea deciziilor, deși acestea îi privesc în mod direct în 

calitate de cetățeni 

 

 un număr mare dintre studenții care au efectuat stagii de practică în instituția 

noastră nu cunosc atribuțiile instituțiilor publice și modul de relaționare cu 

cetățenii. 

 

 lipsa de informare cu privire la funcționarea instituțiilor publice și rolul 

administrației publice 

Probleme identificate  



Principalele obiective: 

 
• Creșterea conștientizării și participării civice a tinerilor implicați în 

activitățile proiectului. 

 

• Creșterea interesului tinerilor pentru implicare în procesul de luare a 

deciziilor politice și în procesul electoral. 

 

•  O mai bună informare a tinerilor cu privire la funcționarea instituțiilor 

publice și a rolului administrației  publice ca actor central ce 

declanșează mecanisme de colaborare cu cetățenii 

 

• Motivarea tinerilor de a se implica în programe de voluntariat și 

acțiuni ale grupurilor de tineret ce vizează adoptarea de măsuri și 

propuneri legislative la nivel de decizie local, național, european. 



 

Perioada de implementare: 1 septembrie 2017 – 28 februarie 2019 

 

 
 

 

Implementarea proiectului 



 

- dialoguri între tineri și autorități 

 

- o cercetare, care va evalua situația actuală a participării tinerilor la 

actul democratic și va colecta propunerile de acțiuni ale acestora, 

necesar a fi întreprinse la nivel local, regional, național și chiar 

european. 

 

- elaborarea Cartei Albe pe baza propunerile tinerilor și rezultatelor 

cercetării 

Activități 



Activități pregătitoare pentru dialogul  

dintre tineri și autorități 

 

 INFORMARE: 

 

Prezentarea de către conducătorii sau reprezentanţii următoarelor 

instituții publice a atribuțiilor, modului de funcționare și rolului acestora: 

- Parlamentul European, 

- Parlamentului României, 

- Instituția Prefectului Județul Timiș,  

- Consiliul Județean Timiș, 

- Inspectoratul Școlar Județean Timiș 

- Universitatea Politehnica Timisoara 

- Universitatea de Vest din Timisoara 

 

Prezentarea de către Federația YMCA Romania a importanței implicării 

tinerilor în procesul de luare a deciziilor 





 
 
 
Dezvoltarea competențelor pentru o cultură democratică, în cadrul unor 
sesiuni în plen și ateliere :  
   • gândire critică și combaterea știrilor false,  
   • competența interculturală,  
   • competențe civice,  
   • competențe financiare, 
   • competențe sociale,  
   • competențe digitale.  
 

 FORMARE  





 
Simulare  
 
Simularea procedurii legislative a Parlamentului European 
Comisii de specialitate: 
    • Tineret 
    • Educație 
    • Economică 
    • Socială 
    • Sănătate 

 





 

 

Au avut loc în cadrul unei mese rotunde şi au participat: 

 

• tineri din Timișoara :elevi și studenți din cadrul universităților și 

instituțiilor de   învățământ partenere 

• autoritățile: reprezentanți ai Parlamentului European, Parlamentului 

României, Instituției Prefectului Județului Timiș, Consiliului Județean 

Timiș, Inspectoratului Școlar Județean Timiș și ai Universităților din 

județ  

 
 

În cadrul dialogului tinerii au venit cu propuneri concrete precum: 

restructurarea curriculei, extinderea programului-pilot privind masa 

caldă, finanțarea unor proiecte de educație non-formală pentru școli și 

licee, vizând dezvoltarea competențelor civice ale tinerilor 
 

 

Dialoguri între tineri şi autorități 







Elemente novatoare 

Utilizarea unei serii de elemente, metode și instrumente novatoare în 

domeniul educației altele decât cele promovate de sistemul educațional 

tradițional, respectiv: 

 

Instrumente de educație non formală. Dialogurile cu tinerii s-au 

bazat pe metode participative, astfel că, la finalul evenimentului, tinerii 

participanți au intrat în posesia certificatului european YOUTHPASS, 

de validare a competențelor dobândite prin activitățile de educație non 

formală. 

 

Parteneriatul ca instrument de responsabilizare socială, ridicarea 

calității serviciilor oferite, satisfacerea unor interese generale și 

realizarea unor obiective importante pentru instituție și comunitate. 



 

 
 Colaborarea respectiv parteneriatul cu instituții publice și 
diferite entități beneficiare este una dintre soluțiile viabile pentru 
rezolvarea unor probleme de interes general ale comunității. 

 
 Sistemul de educație non–formală se desfășoară în afara 
școlii, în absența unui curriculum formal stabilit la nivel național şi 
presupune implicarea voluntară și participarea/colaborarea  mai 
multor actori : instituții publice, societatea civilă, mediu de 
afaceri, etc.  

Lecții învățate 



Rezultate 

Pe perioada a 4 zile, peste 100 de tineri au participat la sesiuni de 

informare și de dezvoltare de abilități civice, au prezentat propuneri 

concrete de modificări legislative și soluții pentru rezolvarea unor 

probleme identificate în activitatea curentă, ce s-au finalizat cu 

Dialogul cu autoritățile, respectiv cu reprezentanți ai Parlamentului 

European, Parlamentului României, Instituției Prefectului - Județul 

Timiș, Consiliului Județean Timiș, Inspectoratului Școlar Județean 

Timiș și ai universităților timișorene.  

 

La finalul celei de-a patra zi, tinerilor participanți li s-au acordat 

certificatele YOUTHPASS de recunoaștere a competențelor 

dobândite prin activitățile de educație non-formală 
 







   

 
Vă mulțumesc ! 


