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*Prima etapă a procesului de aderare la Rețeaua Națională a Centrelor de Tineret, o reprezintă 
formularea unei scrisori de intenție care să conțină elementele de mai jos și pe care, mai apoi, să o 
trimiteți pe e-mail, la adresa yolanda.florescu@fitt.ro. 
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Article I. : Detaliile structurii aplicante: 

Section 1.01 : Denumirea aplicantului 

Section 1.02 : Tipul structurii (ONG, serviciu public, instituție publică, companie 
privată) 

Section 1.03 : Anul înființării 

Section 1.04 : Website; pagină Facebook etc. 

Section 1.05 : Adresă (stradă, număr, cod poștal, oraș, județ) 

Article II. Reprezentantul legal al structurii aplicante și persoana de 
contact pentru centru / spațiu / proiect: 

Section 2.01 : Numele și prenumele reprezentantului legal 

Section 2.02 : Adresa de e-mail 

Section 2.03 : Numărul de telefon 

Section 2.04 : Numele și prenumele persoanei de contact pentru centru / spațiu 
/ proiect 

Section 2.05 : Adresa de e-mail 

Section 2.06 : Numărul de telefon 

Article III. Descrierea structurii aplicante 

Section 3.01 : Viziune, misiune, obiective (cel puțin 100 de cuvinte) 

Section 3.02 : Programe, proiecte, servicii și activități de/pentru tineri desfășurate 
de aplicant (cel puțin 500 de cuvinte) 

Section 3.03 : Surse de finanțare accesate: tipuri de finanțare, tipuri de programe 
accesate, tipuri de parteneriate (cel puțin 100 de cuvinte) 

Article IV. Descrierea centrului de tineret / spațiului / proiectului de 
centru 

Section 4.01 : Stadiul centrului de tineret:  

(a) Centru de tineret activ;  

(b) Spațiu destinat, dar inactiv încă;  

(c) Proiect de centru de tineret. 

Section 4.02 : Adresă / Poziționare planificată (pentru proiect); Dimensiuni; 
Compartimentare; Facilități; Descrierea împrejurimilor; Website; Pagină de 
Facebook  etc. (cel puțin 100 de cuvinte) 
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Section 4.03 : Programul de funcționare în prezent (pentru centrul activ); 
planificat (pentru spațiu și pentru proiect) 

Section 4.04 : Dimensiunea și profilul beneficiarilor – comunitatea de tineret - în 
prezent (pentru centrul activ); planificat (pentru spațiu și pentru proiect): 
populația tânără din comunitate, grupe de vârstă, încadrarea în anumite categorii 
(elevi, studenți, tineri NEET etc.), apartenența la anumite minorități etc. (cel puțin 
100 de cuvinte) 

Section 4.05 : Descrierea structurii de organizare a centrului în prezent (pentru 
centrul activ); planificat (pentru spațiu și pentru proiect): atribuțiile personalului, 
forma de încadrare (contract de muncă, de voluntariat, de internship etc.) și 
calificarea acestora (cel puțin 100 de cuvinte) 

Section 4.06 : Descrierea activităților de/pentru tineret din centru în prezent 
(pentru centrul activ); planificate (pentru spațiu și pentru proiect): tipul activității, 
obiectivele, durata, frecvența, metodele folosite etc. (cel puțin 500 de cuvinte) 

Section 4.07 : Surse de finanțare accesate / planificate pentru dezvoltarea 
centrului de tineret, a resursei umane și a activităților implementate (cel puțin 
100 de cuvinte) 

Section 4.08 : Alte mențiuni (premii, distincții, certificări etc. - obținute sau fixate 
ca obiectiv). 

Article V. Motivație pentru aderare și așteptările de la Rețeaua 
Națională a Centrelor de Tineret 

Section 5.01 : Care este principala motivație pentru care doriți să aderați la Rețea? 
(cel puțin 100 de cuvinte) 

Section 5.02 : Care sunt așteptările de la Rețea? (cel puțin 100 de cuvinte) 

Section 5.03 : Cu ce credeți că puteți contribui la dezvoltarea Rețelei și la 
atingerea obiectivelor sale? (cel puțin 100 de cuvinte) 
 
 

mailto:yolanda.florescu@fitt.ro

	Article I. : Detaliile structurii aplicante:
	Section 1.01 : Denumirea aplicantului
	Section 1.02 : Tipul structurii (ONG, serviciu public, instituție publică, companie privată)
	Section 1.03 : Anul înființării
	Section 1.04 : Website; pagină Facebook etc.
	Section 1.05 : Adresă (stradă, număr, cod poștal, oraș, județ)

	Article II. Reprezentantul legal al structurii aplicante și persoana de contact pentru centru / spațiu / proiect:
	Section 2.01 : Numele și prenumele reprezentantului legal
	Section 2.02 : Adresa de e-mail
	Section 2.03 : Numărul de telefon
	Section 2.04 : Numele și prenumele persoanei de contact pentru centru / spațiu / proiect
	Section 2.05 : Adresa de e-mail
	Section 2.06 : Numărul de telefon

	Article III. Descrierea structurii aplicante
	Section 3.01 : Viziune, misiune, obiective (cel puțin 100 de cuvinte)
	Section 3.02 : Programe, proiecte, servicii și activități de/pentru tineri desfășurate de aplicant (cel puțin 500 de cuvinte)
	Section 3.03 : Surse de finanțare accesate: tipuri de finanțare, tipuri de programe accesate, tipuri de parteneriate (cel puțin 100 de cuvinte)

	Article IV. Descrierea centrului de tineret / spațiului / proiectului de centru
	Section 4.01 : Stadiul centrului de tineret:
	(a) Centru de tineret activ;
	(b) Spațiu destinat, dar inactiv încă;
	(c) Proiect de centru de tineret.

	Section 4.02 : Adresă / Poziționare planificată (pentru proiect); Dimensiuni; Compartimentare; Facilități; Descrierea împrejurimilor; Website; Pagină de Facebook  etc. (cel puțin 100 de cuvinte)
	Section 4.03 : Programul de funcționare în prezent (pentru centrul activ); planificat (pentru spațiu și pentru proiect)
	Section 4.04 : Dimensiunea și profilul beneficiarilor – comunitatea de tineret - în prezent (pentru centrul activ); planificat (pentru spațiu și pentru proiect): populația tânără din comunitate, grupe de vârstă, încadrarea în anumite categorii (elevi,...
	Section 4.05 : Descrierea structurii de organizare a centrului în prezent (pentru centrul activ); planificat (pentru spațiu și pentru proiect): atribuțiile personalului, forma de încadrare (contract de muncă, de voluntariat, de internship etc.) și cal...
	Section 4.06 : Descrierea activităților de/pentru tineret din centru în prezent (pentru centrul activ); planificate (pentru spațiu și pentru proiect): tipul activității, obiectivele, durata, frecvența, metodele folosite etc. (cel puțin 500 de cuvinte)
	Section 4.07 : Surse de finanțare accesate / planificate pentru dezvoltarea centrului de tineret, a resursei umane și a activităților implementate (cel puțin 100 de cuvinte)
	Section 4.08 : Alte mențiuni (premii, distincții, certificări etc. - obținute sau fixate ca obiectiv).

	Article V. Motivație pentru aderare și așteptările de la Rețeaua Națională a Centrelor de Tineret
	Section 5.01 : Care este principala motivație pentru care doriți să aderați la Rețea? (cel puțin 100 de cuvinte)
	Section 5.02 : Care sunt așteptările de la Rețea? (cel puțin 100 de cuvinte)
	Section 5.03 : Cu ce credeți că puteți contribui la dezvoltarea Rețelei și la atingerea obiectivelor sale? (cel puțin 100 de cuvinte)


