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Propuneri referitoare la consultarea publică deschisă de Uniunea Națională a Consiliilor Județene din 
România având în vedere proiectul Strategia națională pentru tineret 2023-2027 și Planul de acțiune 
aferent: 
 

Text original Modificări propuse Motivare 

documentul Strategiei:  

4.2. Educație și învățare 

continuă 

Entități responsabili: MMSS, ME 

Entități responsabili: 

consiliile județene 

În domeniul Educației și 

învățământului  sunt 

necesare mai multe 

competențe atribuite pentru 

consiliile județene. 

4.5. Sărăcie, incluziune și 

coeziune socială 

- - 

PA, Măsuri O.G.3/O.S.3.1/D.A.1- 

D.A.3 

Crearea unor programe noi 

adresate în special tinerilor 

NEET. 

Noile programe ar avea 

scopul de a oferi ajutor 

dezvoltării tinerlor NEET, 

ceea ce ar conduce la 

reducerea ponderii lor în 

numărul total al tinerilor. 

4.8. Ocupare și oportunități 

antreprenoriale 

- - 

PA, Măsuri:  

O.G.3/O.S.3.1/D.A.1-D.A.2 

O.G.3/O.S.3.2/D.A.1-D.A.3 

Măsuri noi:  

Măsuri pentru planificarea 

orientării profesionale ale 

tinerilor 

 

Intervenții /măsuri de scutiri 

fiscale, financiare pentru 

antreprenori tineri 

Aplicații cu informații și 

oportunități pentru tineri 

1.Este nevoie de evaluarea 

mai sistematică a nevoilor 

tinerilor în materie de 

orientare și planificare 

profesională, deoarece 

rezultatele sondajelor arată 

că școlile nu pregătesc în 

mod adecvat tinerii pentru 

piața muncii. Evaluarea ar 

contribui la crearea unei 

imagini reale a problemelor 

și dificultăților cu care se 

confruntă tinerii, la care se 
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Organizare de competiții 

naționale pentru tineri în 

domeniul antreprenorial 

pot aplica soluții specifice. 

2. Este nevoie de scutiri de 

taxe și alte forme de 

asistență la nivel 

guvernamental pentru tinerii 

antreprenori, pentru a-i 

ajuta să se lanseze în 

antreprenoriat. 

3. Competițiile organizate 

pentru tineri (școlari și 

studenți) motivate cu premii 

ar contribui la educarea 

antreprenorială a generației 

tinere 

4.9. Sănătate și responsabilitate 

social și individuală 

- - 

PA, Măsuri: OG4/O.S.4.1/D.A.1-

D.A.4 

 

1.Noi măsuri/intervenții/ 

elaborare de acte legislative 

necesare pentru rezolvarea 

problemei de asigurare de 

sănătate a tinerilor cetățeni 

români care își termină 

studiile preuniveristare 

(liceul) în România și 

continuă studiile superioare 

în afara țării, în Europa. 

 

2.Programe pentru 

prevenirea consumului 

drogurilor și pentru elevii din 

școala primară. 

 

1.Statutul de asigurat se 

termină pentru tinerii 

cetățeni români odată cu 

terminarea studiilor liceale 

(preuniversitare), dacă ei nu 

își continuă studiile în cadrul  

învățământului superior din 

România. Pentru ca tinerii 

noștri să se întoarcă în țară 

după ce își termină studiile 

superioare într-o altă țară 

europeană, trebuie ca statul 

roman să ofere asigurare de 

sănătate pentru cetățenii 

tineri  în timpul studiilor lor 

superioare. 

 

2.De obicei adolescenții 

beneficiază de programe 
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3.Noi măsuri pentru 

programe de sport destinate 

în special tinerilor cu 

dizabilități. 

 

 

 

pentru prevenirea 

consumului drogurilor, dar 

este necesarun astfel de 

program și în școlile primare, 

cu ajutorul unor personae 

care sunt afectate de o 

asemenea experiență. 

4.10. Protecția mediului 

Entități responsabili: MFTES, 

DJFT/DFTMB, CCS/CCSS, TEI, DJ 

MEDIU, APL, ONG, SRTV 

Entități responsabili: MFTES, 

DJFT/DFTMB, CCS/CCSS, TEI, 

DJ MEDIU, APL, ONG, SRTV, 

consiliile județene 

 

În domeniul protecției 

mediului este necesar 

creșterea compentențelor 

consiliilor județene în 

privința organizării 

activităților de implicare, 

promovare a noilor 

tehnologii și soluții 

ecologice. 

PA, Măsuri: 

O.S.4.2/ D.A.1 -D.A.2 

 

Noi măsuri pentru susținerea 

start-up-urilor in domeniul 

ecoturismului. 

Scutiri de taxe și impozite 

pentru antreprenori din 

domeniul protecției 

mediului.  

- 

4.11. Cetățenie activă și 

transformare digitală 

Entități responsabili: 

consiliile județene 

În domeniul Cetățenie activă 

sunt necesare mai multe 

competențe atribuite pentru 

consiliile județene cu privire 

la organizarea programelor 

de acest gen destinate 

tinerilor, cu bugete atribuite. 

PA, Măsuri:  

O.G.1/O.S.1.1/D.A.1 -D.A.3 

1.Noi măsuri pentru 

recunoașterea oficială a 

voluntariatului, emiterea 

1.Recunoașterea 

voluntariatului ca experiență 

profesională va fi o soluție la 
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O.G.1/O.S.1.2/D.A.1-D.A.6 

 

unui document 

oficial/legislativ prin care 

voluntariatul se acceptă ca 

experiență profesională de 

către angajatori. 

2.Noi măsuri pentru 

extinderea posibilităților de 

finanțare a organizațiilor de 

tineret. 

3.Noi măsuri pentru 

dezvoltarea infrastructurii 

pentru digitalizare în 

instituții. 

4.Organizare campanii, 

caravane de promovare a 

UAT-urilor, a posibilităților 

de finanțare, organizare de 

cursui de formare pentru 

redactarea proiectelor de 

finanțare 

5. Programe de organizarea 

consiliilor de tineret în cadrul 

UAT-urilor 

problema tinerilor absolvenți 

în căutare de loc de muncă.  

2.Pentru dezvoltarea lor , 

este foarte important ca 

tinerii să își poată realiza 

inițiativele. 

3.Este foarte important ca 

tinerii să fie informați cu 

privire la site-urile oficiale și 

să își folosească abilitățile 

digitale nu doar pentru a 

gestiona platformele de 

socializare, ceea ce necesită 

o infrastructură adecvată și 

informații și comunicare în 

mai multe limbi.  

4.Este foarte importantă 

informarea periodică a 

tinerilor. 

4.12. Tinerii în mediul rural - - 

PA, Măsuri: 

OS6.1./D.A.1, D.A.2, D.A.3 

OS6.2./D.A.1, D.A.2 

Noi măsuri în vederea 

diversificării industriei și 

serviciilor în mediul rural 

(sector IT mai larg, 

diversificarea serviciilor de 

industrie creative, cercetare 

etc.) 

-Pentru a menține tinerii în 

țară, este foarte 

importanădezvoltarea 

acestor sectoare alături de 

agricultură, chiar și în mediu 

rural. 

 


