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*Cu excepția evenimentului de lansare, Rețeaua Națională a Centrelor de Tineret se întâlnește anual, 
în ultimul week-end din luna martie, într-unul dintre centrele de tineret membre ale Rețelei. 
*Această agendă conține temele generale ce vor fi abordate la fiecare întâlnire, elementele specifice 
urmând a fi decise de către membrii cu drepturi depline, la pregătirea fiecărei întâlniri. 
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VINERI 
Sesiunile din această zi sunt relevante pentru actorii din 
sectorul de tineret și sunt deschise membrilor Rețelei de 
toate categoriile, tinerilor, invitaților români și străini, 
jurnaliștilor, publicului larg interesat. 

09:30 – 11:00: Discurs de bun venit din partea gazdei și prezentarea centrului 
de tineret în care are loc întâlnirea. 

11:00 – 11:30: Pauză de cafea 

11:30 – 13:00: Situația centrelor de tineret în România și prezentarea activității 
Rețelei. Evidențierea mesajelor tinerilor exprimate în cadrul consiliilor de 
tineret din centrele de tineret membre ale Rețelei. Secretariatul organizează un 
panel și facilitează membrilor acestuia prezentarea status qvo-ul și a pașilor 
parcurși pentru îndeplinirea viziunii, misiunii și obiectivelor Rețelei. Publicului 
prezent îi este facilitat accesul la raportul de activitate și la raportul opiniilor 
tinerilor colectate în prealabil. 

13:00 – 14:00: Prânz 

14:00 – 15:30: Prezentarea exemplelor de bună practică din centrele de tineret 
ale Rețelei. 

15:30 – 16:30: Eveniment de multiplicare al unor exemple de bună practică 
(centre de tineret, activități, proiecte etc.) din alte țări. 

16:30 – 17:00: Pauză de cafea 

17:00 – 19:00: Prezentarea centrelor de tineret candidate. 

19:00 – 20:30: Cină 

20:30 – 22:00: Program de seară 
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SÂMBĂTĂ 
Sesiunile din această zi sunt relevante pentru centrele de 
tineret interesate și sunt deschise și publicului larg. 

09:30 – 11:00: Rolul centrelor de tineret în implementarea Obiectivelor de 
Dezvoltare Durabilă. 

11:00 – 11:30: Pauză de cafea 

11:30 – 13:00: Rolul centrelor de tineret în implementarea Obiectivelor 
Europene de Tineret. 

13:00 – 14:00: Prânz 

14:00 – 15:30: Noutăți legislative relevante pentru centrele de tineret. Tips & 
tricks din partea experților pentru depășirea provocărilor în dezvoltarea 
centrelor de tineret. Experți membri ai think-tank-ului care susține Rețeaua 
prezintă teme relevante contextului și celor mai frecvente problematici. 

15:30 – 16:30: Oportunități de finanțare. Reprezentanți ai operatorilor de 
granturi sunt invitați să prezinte oportunități pe care centrele de tineret și 
Rețeaua le pot accesa. 

16:30 – 17:00: Pauză de cafea 

17:00 – 19:00: Membrii asociați prezintă etapele parcurse în dezvoltarea 
centrelor de tineret, precum și provocările întâmpinate - context de colectare 
de soluții. 

19:00 – 20:30: Cină 

20:30 – 22:00: Program de seară 
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DUMINICĂ 
Sesiunile din această zi sunt relevante pentru centrele de 
tineret cu drepturi depline și asociate ale Rețelei. 

09:30 – 11:00: Rețeaua decide cu privire la planurile de viitor (I). 

11:00 – 11:30: Pauză de cafea 

11:30 – 13:00: Rețeaua decide cu privire la planurile de viitor (II). 

13:00 – 14:00: Prânz 

14:00 – 16:00: Centrele de tineret cu drepturi depline și cele asociate ale Rețelei 
conturează, în grupuri, proiecte/parteneriate viitoare (I). În paralel, sunt 
trasate liniile mari ale proiectelor Rețelei. 

16:00 – 16:30: Pauză de cafea 

16:30 – 18:30: Centrele de tineret cu drepturi depline și cele asociate ale Rețelei 
conturează, în grupuri, proiecte/parteneriate viitoare (II). În paralel, sunt 
trasate liniile mari ale proiectelor Rețelei. 

18:30 – 19:30: Cină 


