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I. DESPRE PROIECT 

Proiectul „Europarlamentar pentru o zi | Structuri de sprijin pentru implicarea tinerilor în procesul legislativ” 

a fost finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul programului Erasmus+, Acțiunea - Cheie 3 Dialog 

Structurat. Activitățile din cadrul proiectului au inclus: 4 evenimente de consultare directă, simulare și dialog 

organizate la Timișoara, Odorheiu-Secuiesc, București și Baia-Mare; o consultare națională a tinerilor ce a 

înregistrat peste 1 000 de respondenți; dezvoltarea unor instrumente de participare online a tinerilor; crearea 

unei rețele locale/naționale de instituții și decidenți care sprijină participarea tinerilor la procesul democratic. 

 

PARTENERII ȘI COORDONATORUL PROIECTULUI 

Partenerii proiectului: Fundația Student Plus (coordonator de proiect), Federația YMCA România, Asociația 

Young Initiative, Forumul Tânăr din Odorhei, Asociația YMCA Baia Mare, Asociația YMCA Cavnic. 

 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

1 septembrie 2017 – 30 aprilie 2019 

 

FINANȚATOR ȘI VALOARE GRANT 

Uniunea Europeană prin intermediul programului Erasmus+, Acțiunea-Cheie 3 Dialog Structurat. Valoarea 

totală a grantului este de 41.712 euro. 
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II. CONTEXT 

In contextul unui deficit democratic la nivelul intregii Uniuni Europene si al pericolului reprezentat miscarile 

extremiste si euro-sceptice, problema educarii tinerilor in spiritul democratiei participative, al respectului fata 

de valorile europene si crearea contextului pentru implicarea lor in procesul democratic este esentiala si 

urgenta. Asa cum presedintele Barroso afirma in discursul cu privire la Starea Uniunii, ”vremea acordului 

implicit al cetatenilor a trecut”, iar institutiile europene trebuie sa promoveze si sa poarte un dialog deschis cu 

toti cetatenii Uniunii. Un aspect important al relatiei dintre cetateni si institutiile europene si nationale il 

reprezinta legitimitatea comunicarii institutionale, strans legata de existenta unei sfere publice active si 

puternice la nivel european. 

In comparatie cu alte categorii de varsta, dar si fata de nivelul dezirabil, tanara generatie are o rata mica de 

participare la procesul democratic atat la nivel european, cat si national. Conform Sondajului eurobarometru 

“European Youth: Participation in Democratic Life” anterior ultimelor alegeri europarlamentare, majoritatea 

respondentilor (15-30 ani) nu ar lua niciodata in considerare o candidatura politica in oricare dintre alegeri, 

iar principalul motiv pentru a nu vota este credinta ca nu pot schimba nimic. In acelasi timp, participarea 

tinerilor la activitatile diverselor organizatii duce la cresterea interesului acestora pentru politica si alegeri. 

In cadrul ultimelor alegeri parlamentare ce au avut loc in Romania in 2016, tinerii din segmentul de varsta 18-

24 de ani au avut cea mai mica rata de participare, 29%, urmati indeaproape de urmatoarea categorie de varsta, 

25-34 de ani. Participarea la nivelul intregii populatii a fost, de asemenea, una scazuta, 39.4%, penultima din 

istoria alegerilor parlamentare in Romania. 

 

III. OBIECTIVE 

 Cresterea constientizarii si participarii civice a unui numar de aproximativ 200 de tineri implicati in 

activitatile proiectului, atat la nivel national, cat si local; 

 Elaborarea Cartei Albe privind participarea civică a tinerilor; 

 Constituirea unei retele de sprijin pentru implicarea tinerilor, formata din organizatii ale societatii 

civile din diverse domenii, autoritati publice si reprezentanti alesi, care sa asigure continuitatea 

dialogului intre tineri si societate la toate nivelurile ei. 
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IV. PRINCIPALELE ACTIVITATI ALE PROIECTULUI 

 

A.  EVENIMENTELE ”EUROPARLAMENTAR PENTRU O ZI”  

Cele patru evenimente derulate în cadrul proiectului au reunit în total 305 tineri si 26 de reprezentanti 

ai autoritatilor – membri al Parlamentului European, membri ai Parlamentului României, reprezentanți ai 

Guvernului României, primari, consilieri județeni și locali, city manager etc.  

• Timisoara, 6-9 martie 2018 

Participanti: 127 tineri + 12 invitați din rândul autorităților (1 senator, 3 deputati, 1 asistent europarlamentar, 

1 vicepresedinte CJT, 1 subprefect, 1 consilier județean, 1 prorector, 1 prodecan, 1 inspector Sc. Gen adj., 1 

inspector scolar proiecte europene) 

https://dialog.studentplus.ro/timisoara/media-timisoara-6-9-martie-2018/ 

Transmisiune LIVE: 

https://dialog.studentplus.ro/timisoara/live-din-timisoara/ 

• Bucuresti, 12-14 septembrie 2018 

Participanti: 66 tineri + 5 reprezentanți ai decidenților (2 europarlamentari, 2 deputați și 1 consilier general) 

https://dialog.studentplus.ro/media-bucuresti/ 

• Baia Mare, 3-5 octombrie 2018 

Participanti: 57 tineri + 6 invitati din randul autoritatilor locale (1 primar, 3 deputați, 1 consilier  local, 1 

consilier județean) 

https://dialog.studentplus.ro/media-baia-mare/ 

Transmisiune LIVE: 

https://dialog.studentplus.ro/live-din-baia-mare/ 

• Odorheiu Secuiesc, 4-6 mai 2018 

Participanti:  60 tineri + 3 invitati din randul autoritatilor locale (1 primar, 1 city manager, 1 consilier local) 

https://dialog.studentplus.ro/media-odorheiu-secuiesc/ 

Toate evenimentele au avut o componentă necesară de învățare și de simulare a procesului decizional 

din Parlamentul European sau din cadrul Consiliului local. Programul a conținut sesiuni de informare și 

formare, workshop-uri și ateliere creative, mese rotunde și dezbateri, prezentări tematice și seminarii, grupuri 

de reflecție și de valorificare a rezultatelor învățării, activități interactive practice (simulări și jocuri de rol).  

Astfel, agenda evenimentelor a fost similară în toate cele patru orașe și s-a axat pe următoarele direcții: 

https://dialog.studentplus.ro/timisoara/media-timisoara-6-9-martie-2018/
https://dialog.studentplus.ro/timisoara/live-din-timisoara/
https://dialog.studentplus.ro/media-bucuresti/
https://dialog.studentplus.ro/media-baia-mare/
https://dialog.studentplus.ro/live-din-baia-mare/
https://dialog.studentplus.ro/media-odorheiu-secuiesc/
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 Informare și formare: ateliere ce au avut ca obiectiv cunoașterea instituțiilor cheie de la 

nivel european; modalitățile de implicare în comunitate, programe și mecanisme de implicare 

a tinerilor în UE, competențele – cheie pentru cultura democratică recunoscute la nivelul 

Uniunii Europene; 

 Simulare: exercițiu de simulare a activității Parlamentului European în care cei prezenți au 

fost împărțiți în grupuri politice europene și au lucrat în comisii permanente pentru a 

dezvolta una sau mai multe propuneri legislative; 

 Dialog: un dialog între tineri și decidenți politici români. Au fost prezenți la eveniment 

europarlamentari, parlamentari români, deputați și reprezentanți ai autorităților publice  

locale. 

REZULTATE: RECOMANDĂRI DE POLITICI ÎN VEDEREA SPRIJINIRII IMPLICĂRII CIVICE 

ȘI DEMOCRATICE A TINERILOR  

În urma dialogurilor cu tinerii și a cercetării realizate în cadrul proiectului s-au evidențiat câteva elemente 

care sunt un obstacol în calea implicării generației tinere în dezvoltarea comunităților lor și în calea 

participării democratice consistente. Acestea, impreuna cu recomandarile pentru  

 Factori de decizie (la nivel general) 

 Factori de decizie la nivel local 

 Institutiile de invatamant 

 Organizatiile ne-guvernamentale 

au fost cuprinse in Carta Albă. 

 

B.  INSTRUMENT ONLINE E-PARTICIPARE 

PORTALUL WEB PENTRU EDUCAȚIA CIVICĂ A TINERILOR, ”DIALOG”  

Portalul dialog.studentplus.ro a fost utilizat pe toată perioada proiectului pentru a facilita informarea și 

pregătirea participanților la proiect, precum si pentru a disemina rezultatele si a asigura vizibilitatea 

proiectului.  

Secțiunea ”Resurse” cuprinde informații structurate pe șase capitole importante ale educației pentru o cultură 

a democrației și pentru implicarea civică: 

-        Educație 

-        Voluntariat 

-        Consultări publice 

-        Acțiune indirectă 

-        Inițiativa cetățenească 

-        Participarea la vot 

https://dialog.studentplus.ro/
https://dialog.studentplus.ro/
http://dialog.studentplus.ro/resurse/educatie/
http://dialog.studentplus.ro/resurse/educatie/
http://dialog.studentplus.ro/resurse/voluntariat/
http://dialog.studentplus.ro/resurse/voluntariat/
http://dialog.studentplus.ro/resurse/consultari-publice/
http://dialog.studentplus.ro/resurse/consultari-publice/
http://dialog.studentplus.ro/resurse/actiune-indirecta/
http://dialog.studentplus.ro/resurse/actiune-indirecta/
http://dialog.studentplus.ro/initiativa-cetateneasca/
http://dialog.studentplus.ro/initiativa-cetateneasca/
http://dialog.studentplus.ro/participa-la-vot/
http://dialog.studentplus.ro/participa-la-vot/


9 | Pag 

 

Acestea pot fi folosite cu succes de tineri, dar și de cadrele didactice sau alți cetățeni interesați de tema 

implicării civice. 

 

C. CONSULTAREA ONLINE 

ORIENTARE IDEOLOGICĂ ȘI COMPORTAMENT CIVIC ÎN RÂNDUL TINERILOR  

Peste 1000 de tineri cu vârste între 13 și 30 de ani din întreaga țară au participat, în perioada 1 martie – 

1 august 2018, la consultarea online ”Orientare ideologică și comportament civic în rândul tinerilor”. Tinerii au 

oferit răspunsuri cu privire la intenția lor de a participa la alegerile din 2019, oportunitatea implementării 

bugetelor participative la nivel local și la modul în care acestea să fie folosite, au propus măsuri pentru creșterea 

participării la vot și au adresat mesaje și întrebări autorităților.  

Întrebările au fost împărțite pe 4 secțiuni:  

 civism,  

 ideologie politică,  

 influența tinerilor în societate, 

 date demografice. 

Rezultatele sunt analizate în următoarele documente: 

 Anexa 1 REZULTATE CHESTIONAR 

 Anexa 2 INTERPRETARE CALITATIVA INTREBARILE 17 SI 20 

 ANEXA 3 RAPORT DE CERCETARE – PRELUCRARE STATISTICA 

https://dialog.studentplus.ro/chestionar/rezultate/ 

 

D.  REȚEA DE SPRIJIN  

CREAREA UNEI REȚELE LOCALE / NAȚIONALE DE INSTITUȚII ȘI DECIDENȚI CARE 

SPRIJINĂ PARTICIPAREA TINERILOR LA PROCESUL DEMOCRATIC.   

În cadrul proiectului, partenerii au realizat parteneriate cu zeci de instituții în vederea implementarii 

activitatilor. In acelasi timp, beneficiarii proiectului si partenerii locali au agreat actiuni specific pentru a 

continua colaborarea si dupa finalizarea proiectului, cu scopul de a sprijini participarea civica a tinerilor. 

Student Plus: Peste 10 organizatii din Regiunea Vest (Administrație publică, ONG, Licee, Universități, 

Birou parlamentar, Birou europarlamentar) 

Asociatia Young Initiative Bucuresti: 6-10 organizatii (Administrație publică, Companie, ONG, Licee, 

Birou parlamentar, Birou europarlamentar) 

Federatia YMCA, YMCA Baia Mare, YMCA Cavnic: 6-10 organizatii (Administrație publică, ONG, Licee, 

Asociație / organizație a unui partid politic) 

Forumul Tanar din Odorhei: 1-5 organizatii (Administratie publică, ONG, Licee) 

https://dialog.studentplus.ro/chestionar/rezultate/
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Aceasta retea se afla in dezvoltare prin activitatile curente pe care toti partenerii le desfasoara si prin 

noile proiecte aflate in implementare. 

 

E.  CARTA ALBĂ  

CARTA ALBĂ  PRIVIND PARTICIPAREA CIVICĂ A TINERILOR   

 

 

Principalul rezultat al proiectului ”Europarlamentar pentru o zi” îl reprezintă Carta Albă privind Implicarea 

Civică a Tinerilor. Acest obiectiv a fost stabilit impreuna cu AN in cadrul intalnirii de contractare din luna 

septembrie 2017, la Bucuresti.  

Documentul de față are la bază rezultatele activităților desfășurate în cadrul proiectului „Europarlamentar 

pentru o zi | Structuri de sprijin pentru implicarea tinerilor în procesul legislativ”. Pornind de la opiniile 

tinerilor exprimate  în cadrul celor 4 evenimente regionale, de la cercetarea întreprinsă în mediul online si de 

la rezultatele prelucrate de fiecare dintre organizatiile partenere ale proiectului, echipa de redactare formată 

din Eliza Vaș, expert Biroul Studii și Analize din cadrul Institutului European din România, Maria Ciorba, 

consilier Europe Direct, Mihai Lazar – specialist media si comunicare, consilier Europe Direct si Dana Lazar, 

psiholog si consilier Europe Direct – prezinta o serie de recomandări privind îmbunătățirea implicării civice a 

tinerilor pentru factori de decizie, institutii de invatamant si sectorul ONG. 

Astfel, Carta Albă privind Implicarea Civică a Tinerilor are la bază următoarea structură:  

 cadrul european și național privind implicarea tinerilor în procesul decizional;  

 modul în care a răspuns proiectul de față la obiectivul de implicare a tinerilor în procesul decizional;  

 recomandări de politică publică privind implicarea tinerilor în procesul decizional și modalități prin 

care pot contribui autoritățile / ONG-urile / tinerii / mediul de afaceri la materializarea 

recomandărilor. 
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Ultima parte a acestei Carte Albe a Implicării Civice a Tinerilor este dedicăm mesajelor lăsate de respondenți 

în chestionarul online. Astfel, între cele 1000 de răspunsuri oferite s-au regăsit deseori aspecte ce țin lipsa 

încrederii, de statutul României în Uniunea Europeană, dar și dorința de schimbare a modului în care arată 

societatea din care fac parte.  

Documentul integral este disponibil la adresa web https://dialog.studentplus.ro/wp-

content/uploads/2019/04/Carta_Alba_privind_Implicarea_Civica_a_Tinerilor_Erasmus_KA3.pdf 

Carta Albă a fost lansată oficial la Baia Mare, în data de 2 mai, cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului, la 

evenimentul organizat împreună cu autoritățile locale în cadrul proiectului Baia Mare – Capitala Tineretului 

din România. 

De asemenea, la sfasitul lunii aprilie 2019, informatiile privind finalizarea Cartei Albe si documentul integral 

au fost transmise prin email / newsletter autoritatilor participante la proiect, precum si paertenerilor locali si 

participantilor la evenimente si la consultarea online, in urma optiunii lor cf GDPR.  

 

V. CONCLUZII 

Acest efort susținut (4 evenimente de consultare directă, simulare și dialog organizate la Timișoara, Odorheiu-

Secuiesc, București și Baia-Mare; o consultare națională a tinerilor ce a înregistrat peste 1 000 de respondenți) 

pe întreaga durată a proiectului s-a concretizat într-un set de propuneri și concluzii care nu doar că merită să 

fie luate în seamă de autorități și structuri în măsură să acționeze potrivit lor, dar care se pot constitui într-un 

paragraf de introducere în ceea ce ar trebui să însemne un dialog continuu între stat și societate. 

 

 

 

 

Contact:  

Fundația Student Plus  
Bd. Take Ionescu 40, Timișoara  
300042, România  
 
Tel: +40 256 494 390  
E-mail: office[at]studentplus.ro  
Web: dialog.studentplus.ro | www.studentplus.ro  
Facebook: StudentPlusTimisoara  
Youtube: StudentPlusTimisoara 

https://dialog.studentplus.ro/wp-content/uploads/2019/04/Carta_Alba_privind_Implicarea_Civica_a_Tinerilor_Erasmus_KA3.pdf
https://dialog.studentplus.ro/wp-content/uploads/2019/04/Carta_Alba_privind_Implicarea_Civica_a_Tinerilor_Erasmus_KA3.pdf
https://dialog.studentplus.ro/
http://www.studentplus.ro/
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