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Descriere Fundația Județeană pentru Tineret Timiș

Descriere	organizațională	
	 Fundația	 Județeană	 pentru	 Tineret	 Timiș	 (FITT)	 își	 propune	 să	 sprijine	
permanent	și	 în	mod	constant	organizațiile	de	 tineret	prin	organizarea	de	cursuri,	
seminarii,	ateliere	de	lucru,	mese	rotunde,	spectacole,	manifestări	cultural	artistice	și	
orice	alt	eveniment	organizat	de	tineri	sau	pentru	tineri.	
	 FITT	s-a	înființat	în	1990,	în	baza	Decretului	Lege	nr.	150/1990,	și	a	patrimoniul	
fostului	 Comitet	 Județean	 Timiș	 al	 Uniunii	 Tineretului	 Comunist	 din	 România	 în	
vederea	 administrării	 acestuia	 în	 folosul	 tinerilor	 și	 a	 organizațiilor	 de	 tineret	 din	
județul	Timiș.	
	 Principalele	preocupari	astfel	au	fost	legate	de	dezvoltarea	patrimoniului	din	
Timișoara	și	Lugoj	pentru	adaptarea	acestuia	la	nevoile	moderne,	spijinirea	dezvoltarii	
sectorului	neguvernamental	de	tineret	in	Timis	si	cooptarea	organizatiilor	in	procesul	
democratic	de	luare	a	deciziilor	in	cadrul	FITT,	precum	si	dezvoltarea	de	programe	
pentru	tineret	in	plan	local,	regional,	national	si	international.	Zeci	de	mii	de	tineri	din	
cele	mai	variate	medii	au	fost	beneficiari	ai	proiectelor	si	activitatilor	din	cadrul	Casei	
Tineretului	de-a	lungul	timpului.

	 Din	2002	FITT	funcționează	în	baza	prevederilor	legii	146/2002,	care	clarifică	
aspectele	legate	de	organizarea	și	funcționarea	Fundațiilor	Județene	pentru	Tineret.	
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	 O	performanță	a	anului	2015	este	 luarea	 în	administrare	a	 INCUBOXX,	cel	
mai	mare	incubator	de	afaceri	din	România	și	singurul	care	se	ocupă	de	IT	(6.300	
m²).	Municipalitatea	deține	clădirea	și	FITT	este	administratorul	activității.		
INCUBOXX	–	„Infrastructură	Regională	de	Afaceri	și	Inovare	în	sectorul	IT&C„	este	
incubatorul	 de	 afaceri	 din	 Timișoara	 care	 are	 ca	 scop	 susținerea	 start-up-urilor	
din	 domeniul	 tehnologiei	 informației	 și	 comunicațiilor	 din	 regiunea	 de	 vest	 a	 țării.	
Incubatorul	pune	la	dispoziție	un	total	de	54	de	birouri	pentru	firmele	nou	înființate	și	
o	serie	de	facilități	menite	să	sprijine	antreprenorii	la	început	de	drum.

Centrul	INCUBOXX	organizează	
conferințe	 și	 traininguri	 la	
care	 au	 acces	 gratuit	 angajații	
firmelor	 aflate	 în	 structură.	 De	
asemenea,	sălile	de	ședință,	de	
seminar	 și	 de	 conferință	 sunt	
folosite	 gratuit	 de	 antreprenorii	
aflați	în	incubator.

De	 asemenea,	 prin	 intermediul	
Agenției	 pentru	 Dezvoltare	
Regională	de	Vest,	 INCUBOXX	
este	membru	al	 iEER,	care	are	
ca	 scop	 principal	 colaborarea	
transfrontalieră	 a	 organizațiilor	
pentru	 a	 găsi	 cele	 mai	 bune	
soluții	 pentru	 ecosistemele	
regionale	antreprenoriale.
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Organizații membre FITT

1.	 A.I.E.S.E.C.	Timisoara
2.	 Asociaţia	AT4T
3.	 Asociatia	BEST	Timisoara
4.	 Asociația	Centrul	pentru	Strategii	de	Dezvoltare	a	Tineretului
5.	 Asociatia	de	la	Patru
6.	 Asociația	Europeană	a	Studenților	în	Drept	–	ELSA	Timisoara
7.	 Asociaţia	Fluturele	Visator
8.	 Asociația	Iubesc	Timișoara
9.	 Asociaţia	Liga	Studenţilor	din	cadrul	Universităţii	Tibiscus
10.	 Asociația	Media	EDU
11.	 Asociația	Natura	din	România
12.	 Asociația	Noi	Re-creăm
13.	 Asociaţia	Regională	de	Dezbateri,	Oratorie	şi	Retorică	Banat
14.	 Asociaţia	Studenților	la	Psihologie	și	Sociologie	din	Timișoara
15.	 Asociaţia	Teatrul	Experimental	Senzorial
16.	 Asociația	Tineri	Activi	în	comunitatea	Timișeana
17.	 Asociația	Tineri	Implicați	în	Dezvoltare
18.	 European	Medical	Students	Asociation
19.	 Institul	Român	pentru	Dezvoltarea	Tinerilor	-	IRDT
20.	 Liga	Studenţilor	Chimişti	din	Timişoara
21.	 Liga	Studenţilor	din	Facultatea	de	Automatică	şi	Calculatoare
22.	 Liga	Studenţilor	din	Facultatea	de	Electrotehnică	şi	Electroenergetică	
Timișoara
23.	 Liga	Studenţilor	din	Facultatea	de	Electronică	şi	Telecomunicaţii
24.	 Liga	Studenţilor	din	Facultatea	de	Mecanică	din	Timişoara
25.	 Liga	Studenţilor	Facultăţii	de	Management	în	Producţie	şi	Transporturi
26.	 Liga	Studentilor	Farmacişti	din	Timişoara	–LSFT
27.	 Medical	Engineering	Association
28.	 Organizaţia	pentru	Educaţia	Nouă
29.	 Organizația	Studenților	Basarabeni	din	Timisoara
30.	 Organizaţia	Studenţilor	din	Universitatea	de	Vest	Timişoara
31.	 Organizația	Studenților	Doctoranzi	de	la	Universitatea	Politehnica	
Timişoara	-	OSDUPT
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Descrierea infrastructurii (Casa Tineretului) 
1. Centrul de Tineret 

2. Sala de conferințe

 Descriere:	 Este	 un	 spațiu	 dedicat	
organizațiilor	de	tineret	din	Timișoara	pentru	
desfășurarea	 de	 activități	 educaționale	 și	
evenimente	 pentru	 tineri.	 De	 asemenea,	
pot	fi	organizate	training-uri,	workshop-uri,	
ședințe,	activități	sociale	etc.
Facilități:	 mobilier,	 echipament	 IT,	
videoproiector,	internet,	ecran	de	proiecție	
și	aer	condiționat.
Capacitate: 30	de	persoane
Suprafață:	60	m²	

Descriere:	 Dedicat	 conferințelor,	 precum	 și	 training-
urilor	/	workshop-urilor
Facilități:	 videoproiector,	 flipchart,	 ecran	 de	 proiecție,	
aer	condiționat
Capacitate:	70	de	persoane
Suprafață:	64	m²
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3. Holul expozițional

4. Sala mică

5. Sala rotundă

 Descriere:	Spațiu	ce	poate	găzdui	o	gamă	largă	de	expoziții,	târguri	și	baluri,	
precum	și	activități	sociale,	concerte,	spectacole	de	teatru	sau	workshop-uri	deschise.	
Spațiul	 expozițional	 poate	 fi	amenajat	 pentru	aproape	orice	 tip	de	evenimente	 cu	
infrastructură	mobilă	sau	închiriată.	
Capacitate:	1000	de	persoane	
Suprafață:	Parter	-	760	m²,	etajul	1	-	400	m²	

Descriere:	Este	o	sală	de	dimensiuni	mici,	
cochetă,	cu	oglinzi	și	bară	de	balet.	Această	
cameră	 poate	 fi	 folosită	 pentru	 cursuri	 de	
dans	 sau	 alte	 activități	 artistice,	 precum	 și	
pentru	activități	educaționale.	
Facilități:	sistem	de	sunet,	oglinzi,	mobilier	
Capacitate:	20	de	persoane	
Suprafață:	20	m²	

Descriere:	 Este	 una	 dintre	
cele	mai	faimoase	săli	de	balet	
din	Timișoara,	 care	 a	 găzduit	
numeroase	 cursuri	 de	 dans	
ale	dansatori	renumiți.	
Facilități:	 oglinzi,	 bară	 de	
balet,	 aer	 condiționat,	 sistem	
de sunet 
Capacitate:	60	de	persoane	
Suprafață:	150	m²	
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6. Holul pentru dans și teatru

7. Sala de spectacole

Descriere:	Este	 o	 sală	 de	dimensiuni	mici,	
cochetă,	cu	oglinzi	și	bară	de	balet.	Această	
cameră	 poate	 fi	 folosită	 pentru	 cursuri	 de	
dans	 sau	 alte	 activități	 artistice,	 precum	 și	
pentru	activități	educaționale.	
Facilități:	sistem	de	sunet,	oglinzi,	mobilier	
Capacitate:	20	de	persoane	
Suprafață:	20	m²	

Descriere:	 Sala	 de	 spectacole	 este	
recent	renovată	și	are	o	capacitate	de	
404	de	 locuri.	Scaunele	sunt	dispuse	
pe	 două	 nivele,	 iar	 sala	 este	 a	 treia	
ca	 mărime	 din	 Timișoara	 ca	 număr	
de	 locuri.	Această	 sală	 poate	 găzdui	
diferite	 tipuri	 de	 evenimente,	 cum	 ar	
fi	 concerte,	 piese	 de	 teatru,	 baluri,	
prezentări,	conferințe	etc.	
Facilități:	 sistem	 de	 sunet,	 lumini,	
cortină		
Capacitate:	404	locuri	
Suprafață:	450	m²	
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7. Săli de curs

8. Parcare

Descriere:	Casa	Tineretului	dispune	de	5	camere	amenajate	special	pentru	activități	
educaționale,	cum	ar	fi	cursuri,	 training-uri	sau	workshop-uri.	Două	dintre	ele	sunt	
dotate	cu	40	de	calculatoare,	ideale	pentru	cursuri	IT.	
Facilități:	mobilier,	aer	condiționat,	PC	
Capacitate:	20-30	persoane	/	cameră	
Suprafață:	40	m²	/	cameră		

Descriere:	Centrul	de	 tineret	are	dispune	
si	 de	 o	 parcare	 privată	 cu	 12	 locuri,	 unul	
dintre	 ele	 fiind	 destinat	 persoanelor	 cu	
handicap.	
Facilități:	 barieră,	 loc	 pentru	 persoanele	
cu	dizabilități	
Capacitate:	12	locuri		
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Activități de suport pentru sectorul de tineret
Suport	prin	oferirea	de	infrastructură	gratuită	(spații	și	aparatură)

	 În	decursul	anului	2015	FITT	a	pus	la	dispoziție,	cu	titlul	gratuit,	infrastructura	
de	care	dispune	(Casa	Tineretului).	În	decursul	anului	s-au	desfășurat	un	total	de	85	
evenimente/activități	ce	au	însumat	6906	participanți,	activitățile	au	fost	desfășurate	
de	31	organizații	de/pentru	tineret	sau	grupuri	informale.
	 Spațiile	oferite	au	fost:	sala	de	spectaole,	centru	pentru	tineret,	săli	de	conferință,	
spații	pentru: traininguri, ateliere de dans și alte activități pentru tineri.
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Finanțări nerambursabile acordate
Fondul pentru Proiecte de Tineret     

	 Programul	 de	 Finanțări	 Nerambursabile	 a	 avut	 ca	 scop	 general	 întărirea	
capacității	organizaționale	a	organizațiilor	neguvernamentale	de	 tineret	din	 județul	
Timiș	și	sprijinirea	grupurilor	informale	de	tineri	din	Județul	Timiș	de	a	se	constitui	în	
asociații	cu	personalitate	juridică.	Bugetul	alocat	a	fost	de	8.000	lei.
      
	 Au	fost	finanțate	10	activități	de	dezvoltare	de	strategie	și	formare	de	echipă	
ale	organizațiilor	membre.	
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Programe/proiecte desfășurate de FITT 
Nivel local 

Bega Bulevard      
	 Evenimentul	 organizat	 de	 cluburile	
Rotaract	 din	 Timişoara	 (Rotaract	 Timişoara,	
Rotaract	Timişoara	Cetate,	Rotaract	Timişoara	
Ripensis)	 cu	 susţinerea	 cluburilor	 Rotary	 şi	
Interact	din	Timişoara	se	desfăşoară	în	timpul	
Festivalului	Bega	Bulevard	şi	 îşi	propune	să	
implice	întreaga	comunitate	–	copii,	părinţi,	societăţi	comerciale	şi	 instituţii	–	într-o	
activitate	cu	scop	caritabil.

Fondurile	 strânse	
în	 cadrul	 acestui	
proiect	 vor	 fi	 folosite	
pentru	reamenajarea	
şi	dotarea	Clinicii	de	
Chirurgie	 Generală	
II	 Oncologică	 a	
Spitalului	 Clinic	

Municipal	de	Urgenţă	Timişoara.	FITT	a	participat	
cu	 stand	 în	 cadrul	 evenimentului	 desfășurând	
activități	pentru	tinerii	care	au	venit	la	festival.	
https://goo.gl/JukrNg 
https://goo.gl/Uo1hWz 
https://goo.gl/WXCmMA

Târgul liceelor
	 Târgul	Liceelor	Timișene	este	un	
eveniment	 de	 prezentare	 al	 ofertei	
educaționale	 destinate	 elevilor	 de	
gimnaziu.	Anul	acesta	activitatea	s-a	
desfășurat	 în	Casa	Tineretului,	FITT	
fiind	coorganizator	al	activității.
https://goo.gl/efiZ4U
https://goo.gl/jB79Uq
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Gala Proiectelor pentru Tineret       
	 Scop:	promovarea	exemplelor	de	bună	practică	în	ceea	ce	privește	activitățile	
programele	 și	 proiectele	 adresate	 tinerilor	 din	 județul	Timiș,	 desfășurate	 de	 către	
organizații	neguvernamentale	de	și	pentru	tineret	sau	licee	din	județ	în	anul	2015,	
prin	recunoașterea	performanțelor	și	premierea	acestora.
●	 38	proiecte	depuse	 	 	 	 	
●	 19	organizații	

Categorii: 
1.	 Cel	mai	bun	proiect	de	tineret	în	anul	2015
2.	 Cel	mai	bun	proiect	de	tineret	în	anul	2015	în	domeniile:
3.	 Educație	 	 	 	
4.	 Artă	și	cultură
5.	 Umanitar/Sănătate
6.	 Inovații/IT&C
7.	 Ecologie/Mediu	 	 	 	 	 	 	
8. Sport
9.	 Educaţie	economică	 	 	 	 	 	 	
10.	 Educaţie	civică	și	democrație	participativă
11.	 Recreere	și	agrement
12.	 Cea	mai	bună	inițiativă	de	tineret	în	anul	2015
13.	 Cel	mai	activ	voluntar:
14.	 În	 cadrul	 unei	 organizaţii	 nonguvernamentale	de	 tineret/grup	de	 inițiativă	 în	
anul	2015
15.	 În	cadrul	unui	consiliu	al	elevilor	în	anul	2015
16.	 În	cadrul	unei	organizaţii	nonguvernamentale	studenţeşti	în	anul	2015
17.	 Cel	mai	activ	consiliu	al	elevilor/liceu	în	2015
18.	 Cel	mai	activ	lucrător	de	tineret	

https://goo.gl/ypihZV 
https://goo.gl/BHVkBZ

 

Dă Glas Generației Tale! 
	 Dat	fiind	faptul	ca	pana	in	prezent	calitatea	vietii	noastre,	a	tinerilor,	este	afectata	de	
inexistenta	unei	politici	de	tineret	care	sa	se	raporteze	la	nevoile	noastre	reale,	am	hotarat	
sa	punem	mana	si	sa	facem	ceva	pentru	tineri.	Prin	proiectul	“Da	glas	generatiei	tale”	ne-am	
propus	sa	incurajam	dialogul	intre	tineri	si	reprezentantii	autoritatilor	publice	locale,	iar	pe	de	
alta	parte	sa	realizam	o	strategie	de	tineret	pe	termen	lung	care	sa	stea	la	baza	viitoarelor	
politici	/	directii	de	actiune	care	vizeaza	tineretul	din	Timisoara.	Obiectivele	urmarite:	
	 Realizarea	unei	strategii	de	tineret	valabile	pe	perioada	2015-2020	la	nivelul	municipiului	
Timişoara.
	 Creşterea	capacităţii	a	10	ONG-
uri	din	ţară	de	a	crea	în	comunităţile	din	
care	provin	un	cadru	pentru	 realizarea	
dialogului	structurat	între	tineri	şi	autorităţi	
publice	locale.
	 Realizarea	 de	 dialog	 structurat	
între	tineri,	ONG-uri	şi	autoritatile	publice	locale	din	Timişoara.		https://goo.gl/WMZhpR
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The Duke of Edinburgh International Award     
	 FITT	 a	 primit	 licenta	 de	 implementare	 a	 programului	 timp	 de	 un	 an	 si	 a	
devenit	astfel	autoritate	operationala.Formarea	de	lideri	locali	pentru	implementare	
programului	 in	 Timisoara.	 The	 Duke	 of	
Edinburgh’s	 International	Award	 este	 liderul	
mondial	 al	 programelor	 de	 dezvoltare	
personală	 pentru	 tinerii	 cu	 vârsta	 cuprinsă	
între	 14	 şi	 24	 de	 ani.	 Indiferent	 de	 mediul	

de	 provenienţă,	 contextul	 economic	
sau	 social	 al	 tânărului,	 programul	 îi	
imbunătăţeşte	acestuia	viaţa	şi	îi	oferă	
şansa	de	excela	şi	de	a	fi	recunoscut	la	
nivel	internaţional	pentru	asta.	
Video: https://goo.gl/yJrnQ6 
Press: https://goo.gl/jdGWQg 
https://goo.gl/UL5v7p

      
 
    

Artifice Festival de Arte       
	 Scopul	acestui	 proiect	 este	acela	de	a	promova	arta	 în	 rândul	 tinerilor	 și	 a	
oferi	acesteia	vizibilitate	pe	plan	 local,	prin	 încurajarea	acestora	 înspre	susținerea	
caracterului	artistic	propriu.
Obiective:
●	 Crearea	unui	 sistem	de	promovare	pentru	50	de	 tineri	 artiști,	 participanți	 ai	
proiectului
●	 Crearea	unui	grup	social	cultural,	 format	din	40-50	de	 tineri	artiși	cu	scopul	
schimbului	de	bune	practici.	
●	 Promovarea	artei	în	rândul	a	300	de	tineri	implicați	și	încurajarea	acestora	în	a	
lua	parte	la	activități	culturale.
●	 Promovarea	 diversității	 cultural-artistice	 prin	 diferite	 tipuri	 de	 artă,	 în	 rândul	
tinerilor	membri	ai	comunității	locale.	
●	 Acest	proiect	a	fost	implementat	de	FITT.
https://goo.gl/ahp2Bj                                                                https://goo.gl/XTvWRb

Nivel național
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Români pentru români       
	 Obiectivul	 general:	 Promovarea	 si	 afirmarea	 identitatii	 etnice	 si	 culturale	 a	
romanilor	din	Republica	Serbia.
Obiective	specifice:	
•	 Dezvoltarea	spiritului	de	initiativa	in	consolidarea	valorilor	culturale	si	spirituale	
romanesti	in	randul	a	40	de	tineri,	membri	ai	comunitatii	romanesti	din	Serbia	pe	o	
perioada	de	6	luni.	
•	 Schimbul	de	experiente	si	 valori	 culturale	 romanesti	 intre	40	de	 tineri	etnici	
romani	din	Rep.	Serbia	si	10	tineri	romani	din	Banat	(Romania)	pe	o	perioada	de	6	
luni.	 	
•	 Promovarea	patrimoniului	cultural	romanesc	in	comunitatile	sarbesti	in	care	isi	
au	resedinta	tinerii	implicati	in	proiect	pe	o	perioada	de	6	luni.
•	 Crearea	 unui	 parteneriat	 eficient	 de	 lunga	 durata	 care	 sa	 urmareasca	
promovarea	imaginii	Romaniei	si	a	culturii	nationale	in	radul	comunitatilor	sarbesti	in	
care	isi	au	resedinta	tinerii	implicati	in	proiect.	
 Press: https://goo.gl/e46Snf 
 https://goo.gl/TAaMQu

Împreună pentru tineri Strategia Județeană de 
Tineret KA3   
Obiectivele proiectului sunt:
•	 Realizarea	 unei	 strategii	 de	 tineret	 valabile	
pe	perioada	2016-2021	la	nivelul	 județului	Timiș	pe	
perioada	de	12	luni	de	către	partenerii	și	promotorii	
implicați.
•	 Creșterea	 capacitații	 a	 60	 de	 tineri	 de	 a	
realiza	un	dialogului	structurat	între	tineri	și	autorități	
publice	locale/județene	pe	perioada	de	desfășurare	
a	proiectului.	
•	 Realizarea	 de	 dialog	 structurat	 între	 tineri,	
ONG-uri	și	autoritățile	publice	locale	si	județene	din	Timiș	pe	perioada	unui	an.
•	 Crearea	unei	structuri	formale	de	dialog	intre	tineri	si	autorități
•	 Consiliul	Județean	al	Tinerilor,	structura	ce	va	avea	sarcina	de	a	monitoriza	

implementarea	 strategiei	
elaborate.	
Press: http://fitt.ro/2017/03/28/
s t r a t e g i a - j u d e t e a n a - d e -
tineret-2017-2021/ 
https://goo.gl/St2NeD 
https://goo.gl/6hzEzS 
https://goo.gl/XcJjVM
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Nivel internațional 

ERASMUS+ KA1 -- Dance Your Way     
	 DANCE	YOUR	WAY	este	un	schimb	de	 tineri	 care	are	 ca	scop	apropierea	
tinerilor	prin	activitatea	fizică,	într-un	mediu	intercultural.	În	contextul	în	care	o	mare	

parte din tinerii din ziua de 
azi	 exclud	 activitatea	 fizică	
din	 orarul	 lor	 săptămânal	
putem	 observa	 prezența	
sedentarismului	din	ce	 în	ce	
mai	accentuată.
	 DANCE	 YOUR	 WAY	
reunește	 30	 de	 participanți	
din	 5	 țări	 partenere	 care	 în	
perioada	19-	27	iulie	2015	vor	
avea	ocazia	să	facă	mișcare	
prin	 intermediul	 dansului	 și	
în	același	timp	să	descopere	

aspecte	culturale	importante.	
Flash-mob: https://www.youtube.
com/watch?v=VDO5FpnUQEs 
Testimoniale: https://www.youtube.
com/watch?v=QAs9iDmdKrQ 
Facebook video: https://www.
f a c e b o o k . c o m / f i t t . t i m i s o a r a /
videos/1056850387683206/ 

     

6th Platform meeting of Youth Centers     
	 Întâlnirea	anuală	a	reprezentanților/staff-ului	din	centrele	de	tineret	acreditate	
cu	standardul	de	calitare	al	CoE	(Quality	Label)	și	a	centrelor	care	aspiră	la	obținerea	
standardului.		 	 	
      
1st Training of Staff of Youth Centers from Council of Europe 
	 Training	pe	tema	educației	pentru	drepturile	omului	si	integrarea	metodelor	în	
munca	cu	tinerii	
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Consiliul Tineretului din România
	 Scopul	CTR	este	de	a	acționa	pentru	apărarea	și	
promovarea	drepturilor	 tinerilor	 români	din	 țară	și	din	
străinatate,	precum	și	în	vederea	creșterii	participării	
active	 a	 acestora	 la	 viața	 comunităților	 lor.	 CTR	
sprijină	 și	 susține	 interesele	 comune	 ale	membrilor	
săi	 la	 nivel	 local,	 regional,	 național,	 european	 și	
internațional.
În	cei	10	ani	de	activitate,	CTR	și-a	asumat	misiunea	de	a	asigura	prezența	unei	voci	
puternice	a	tinerilor	în	plan	instituțional	și	public	în	procesul	de	dezvoltare	a	politicilor	
publice	care	vizează	tinerii	și	care	pot	avea	un	impact	semnificativ	asupra	tinerilor,	
inclusiv	în	domenii	care	vizează	ocuparea,	educația,	sănătatea,	participarea	civică	și	
politică	și	voluntariatul.
	 În	 acest	 sens,	 CTR	 reprezintă	 principalul	 partener	 neguvernamental	 pe	
probleme	de	tineret	în	raport	cu	autorităţile	şi	instituţiile	publice	centrale	abilitate	în	
domeniul	politicilor	pentru	tineret
http://ctr.ro/    

Structuri în care FITT este membru
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Convenția națională a fundațiilor de Tineret 
	 CNFT	 are	 ca	 scop	 principal	 stimularea	 si	 dezvoltarea	
colaborarii	 intre	 fundatiile	 judetene	 pentru	 tineret	 membre,	 prin	
reprezentarea	 intereselor	comune	ale	acestora	 in	 toate	domeniile	
de	 activitate,	 precum	 si	 elaborarea,	 organizarea	 si	 finantarea	
de	 programe	 specifice	 in	 domeniul	 formarii,	 instruirii	 si	 educarii	
tineretului.	
http://www.cnft.ro/vechi/desprenoi.html                                         

 
Consiliului Consultativ pe probleme de tineret a Municipiului 
Timișoara
	 Consiliul	consultativ	pe	probleme	de	tineret	(CCPT)	este	o	
structură	consultativă	pe	probleme	de	tineret,	fără	personalitate	
juridică,	 ce	 funcţionează	 pe	 lângă	 Primăria	 Municipiului	
Timişoara,	înfiinţată	prin	Hotărârea	Consiliului	Local	nr.	243/23.04.2013.	
	 Din	cadrul	CCPT	pot	face	parte	reprezentanţi	ai	tuturor	structurilor	de	tineret	cu	
activitate	în	municipiul	Timişoara	(organizaţii	nonguvernamentale	de	tineret,	organizaţii	
studenţeşti,	structuri	sindicale	adresate	tinerilor,	structuri	patronale	adresate	tinerilor,	
structuri	de	tineret	ale	partidelor	politice,	grupuri	 informale	recunocute	de	Primăria	
Municipiului	Timişoara	etc.),	înscrierea	făcându-se	printr-o	adeziune	scrisă	şi	depusă	
la	Registratura	Primăriei	Municipiului	Timişoara.

 

Fundatia Națională pentru Tineret 
	 Fundația	Națională	pentru	Tineret,	acronim	
FNT,	 este	 unica	 structură	 neguvernamentală	
pentru	tineret	de	drept	privat	și	utilitate	publică	legal	
constituită	în	baza	Decretului	nr.	31/1954	privitor	
la	persoanele	fizice	şi	persoanele	juridice	și	în	conformitate	cu	prevederile	art.	14	alin.	
(1)	din	Legea	Tinerilor	nr.	350/2006,	în	a	cărei	adunare	generală	sunt	desemnați	ca	
membri	reprezentanții	Fundaţiilor	Judeţene	pentru	Tineret	şi	a	Municipiului	Bucuresti.
Prin	 structura	 sa	 organizatorica	 de	 tip	 piramidal,	 FNT	 asigură	 reprezentarea	 la	
nivel	central	a	 intereselor	a	peste	300	de	organizații	neguvernamentale	de	 tineret	
de	nivel	local,	de	pe	întregul	cuprins	al	României,	reprezentate	în	cadrul	fundațiilor	
județene	 pentru	 tineret	 membre,	 fiind	 printre	 cele	 mai	 reprezentative	 structuri	
neguvernamentale	de/pentru	tineret	din	România	din	punct	de	vedere	al	acoperirii	
teritoriale	și	al	programelor/activităților	de	tineret	derulate.
http://www.rotineret.ro 
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Structuri Internaționale
Rețeaua Regională de Tineret
	 Creat	 de	 Adunarea	 Regiunilor	 Europene,	 Rețeaua	
Regională	 pentru	 Tineret	 (YRN)	 este	 o	 platformă	 a	
parlamentelor	 de	 tineret	 la	nivel	 regional,	 a	 consiliilor	 și	 a	
organizațiilor	 din	Europa	 extinsă.	YRN	oferă	 un	 forum	 cu	
adevărat	 unic,	 oferind	 tinerilor	 din	 diverse	 regiuni	 o	 voce	
colectivă	pe	scena	europeană,	introducând	în	același	timp	o	
dimensiune	europeană	a	politicii	de	tineret	în	aceste	regiuni.	
https://aer.eu/aer-youth-regional-network/ 

Rețeaua Europeană a centrelor de tineret
	 Consiliul	Europei	Rezoluția	CM	/	Res	(2008)	23	privind	politica	de	tineret	a	Consiliului	
Europei.	Principalele	obiective	ale	Consiliului	Europei	pentru	tineri	sunt:
	 Pentru	a	încuraja	tinerii	să	joace	un	rol	activ	în	consolidarea	societății	civile	în	Europa
	 Promovarea	 și	 dezvoltarea	politicilor	 de	 tineret	 în	Europa,	 cu	accent	 special	 pe	
participarea	tinerilor.	Consiliul	Europei	a	stabilit	următoarele	priorități	în	sectorul	tineretului
	 Promovarea	dialogului	intercultural	și	a	păcii
	 Educația	 în	 domeniul	 drepturilor	 omului	 și	 promovarea	 demnității	 umane	 și	 a	
coeziunii	sociale
	 Participarea	și	cetățenia	democratică
	 Sprijin	în	definirea	și	dezvoltarea	politicilor	adecvate	pentru	tineret
	 Consiliul	Europei	urmărește	aceste	obiective	prin	o	gamă	largă	de	activități,	inclusiv	
cursuri	de	formare,	simpozioane	și	sesiuni	de	studiu.	Centrele	europene	de	tineret	existente,	
la	Strasbourg	și	Budapesta,	joacă	un	rol	vital	în	atingerea	acestor	obiective.	Dar	ei	nu	sunt	
singuri.


