
 MUNICIPIUL  CRAIOVA 
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   

                                              PROIECT 
 

      
          HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind aprobarea susţinerii candidaturii municipiului Craiova la titlul de 
„Capitala Tineretului din România 2020-2021”  

 
 

 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

30.05.2019; 
  Având în vedere expunerea de motive nr.86605/2019, rapoartele nr.86607/2019 

întocmit de Serviciul Imagine şi nr.87646/2019 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea candidaturii 
municipiului Craiova la titlul de „Capitala Tineretului din România 2020-2021”; 

   În conformitate cu prevederile Legii tinerilor  nr.350/2006;  
   În temeiul art.36, alin.2, lit. d, coroborat cu alin.6, lit. a, pct.1, 3, 4, 5, 6, 7, art.45 

alin.1, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Art.1.Se aprobă susţinerea candidaturii municipiului Craiova la titlul de „Capitala 
Tineretului din România 2020-2021”. 

Art.2.Se aprobă Declaraţia de intenţie privind candidatura municipiului Craiova la titlul 
de „Capitala Tineretului din România 2020-2021”, prevăzută în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul  
Administraţie Publică Locală şi Serviciul Imagine vor  aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
   

                 INIŢIATOR, AVIZAT, 
                PRIMAR, 
          Mihail GENOIU 

 

SECRETAR, 
Nicoleta MIULESCU 

     
     



 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine  
Nr. 86605/10.05.2019      

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

Una dintre prioritățile Primăriei Municipiului Craiova constă în găsirea de 
soluții pentru problemele tinerilor, și în același timp stimularea inițiativelor dinspre și 
către comunitatea acestora.  
 Municipiul Craiova are o populație reprezentată în proporție de peste 35% de 
tineri cu vârsta între 15 și 35 de ani, la care se adaugă peste 20.000 de studenți ce își 

desfășoară activitatea la nivelul Centrului Universitar Craiova – Universitatea din 
Craiova și Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, unul dintre cele mai 
importante din țară. De asemenea, dezvoltarea sectorului de tineret este o prioritate a 
municipalității craiovene, concretizată în ultimii ani atât prin investițiile în 
infrastructură culturală și sportivă a orașului, dar și prin alocarea de fonduri 

reprezentative pentru implementarea Regulamentului pe Legea 350/2005 (2017, 2018 
și 2019) sau a Regulamentului pe Legea 350/2006 – cu alocare bugetară pentru 2019, 
urmând ca în perioada imediat următoare să fie supus aprobării Consiliului Local, 
pentru prima oară, și Regulamentul Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al 
Municipiului Craiova. 

Anual, un oraș din România primește, în urma unui concurs de concepte, titlul 
de Capitală a Tineretului din România și este sprijinit financiar, respectiv prin 
formare și consultanță, în pregătirea și implementarea inițiativelor din dosarul de 
candidatură. 

Programul Capitala Tineretului din România a fost lansat în anul 2016. 

Capitala Tineretului din România este un program-cadru de tineret, creat la nivel 
național, care funcționează pe principii similare cu cele ale Capitalei Europene a 
Tineretului (European Youth Capital – www.europeanyouthcapital.org), titlu gestionat 
de Forumul European al Tineretului, al cărui membru este și Consiliul Tineretului din 
România. 

Pentru acest titlu, poate participa orice localitate de rangul 0, I, II sau III 
(municipii și orașe) din România (conform legii nr. 351 din 6 iulie 2001 privind 
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național). Orașele din România care 
devin capitale ale tineretului au șansa, prin participarea activă a tinerilor, să-și 
transforme propriile viziuni în proiecte de dezvoltare concrete și să abordeze noi teme 
de interes pentru comunitățile locale. 

Apelul pentru prima rundă a procesului de selecție a Capitalei Tineretului din 
România, ediția 2020-2021, are termenul limită de depunere a candidaturilor în 17 
iunie 2019. Candidatura se depune de către UAT, pe baza unui formular care se 
regăsește pe pagina oficială a programului http://selectie.capitalatineretului.ro.  
Candidatul are obligația de a atașa o declarație de intenție cu privire la dorința 



 
 

municipalității de a candida, asumarea conținutului candidaturii din prima rundă și 

asumarea întocmirii unei candidaturi complete în cazul selectării pentru runda a II-a a 
finaliștilor (semnată de reprezentantul legal al municipalității). 

Prin adresa nr. 42011/28.02.2019, Grupul de inițiativă “Craiova – Capitala 
Tineretului din România 2020-2021” și-a exprimat dorința de a prezenta autorităților 
locale intenția societății civile de a candida la titlul de “Craiova – Capitala Tineretului 

din România 2020-2021”. Grupul de inițiativă este format din ONG-uri 
reprezentative de și pentru tineret ce își desfășoară activitatea la nivelului 
Municipiului Craiova, iar adresa este semnată de reprezentanții a peste 30 de ONG-
uri din Craiova: organizații, fundații, asociații, centre de tineret etc. 

 

Având în vedere că strategia municipalității craiovene pe termen scurt și mediu 
implică dezvoltarea sectorului de tineret din orașul nostru, cu investiții substanțiale 
din partea autorităților locale, cu adoptarea și implementarea de politici ce vizează 
toate categoriile de tineri, dar și cu intenția de a sprijini prin formare și consultanță 
dezvoltarea comunității ONG-urilor care activează în domeniul tineret și, în 

conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d coroborat cu alin. 6, lit. a, pct. 1, 3, 
4, 5, 6, 7, art. 45, pct. 1 și art. 44 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 

 

• Aprobarea susținerii candidaturii Municipiului Craiova la titlul de 
“Capitala Tineretului din România 2020-2021”. 

• Aprobarea Declarației de Intenție cu privire la dorința Municipiului 
Craiova de a candida la titlul de “Capitala Tineretului din România”, 
prevăzut în Anexa nr. 1, atașată la prezentul Raport. 

 
 
 
 

 

Primar,        Șef Serviciu,  
    Mihail GENOIU                 Marina ANDRONACHE  



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine  
Nr. 86607/10.05.2019 

Se aprobă, 
PRIMAR 

Mihail GENOIU 
 
 

Pt. Director Executiv, 
Direcția Economico-Financiară 

Daniela MILITARU 
 

 
RAPORT  

privind aprobarea susținerii candidaturii Municipiului Craiova pentru 
obținerea titlului de Capitala Tineretului din România,  

în perioada 2 mai 2020 – 1 mai 2021 
 

 
Programul Capitala Tineretului din România a fost lansat în anul 2016. 

Capitala Tineretului din România este un program-cadru de tineret, creat la nivel 
național, care funcționează pe principii similare cu cele ale Capitalei Europene a 
Tineretului (European Youth Capital – www.europeanyouthcapital.org), titlu 
gestionat de Forumul European al Tineretului, al cărui membru este și Consiliul 
Tineretului din România.  

Anual, un oraș din România primește, în urma unui concurs de concepte, 
titlul de Capitală a Tineretului din Româmnia și este sprijinit financiar, respectiv 
prin formare și consultanță, în pregătirea și implementarea inițiativelor din dosarul 
de candidatură. Pentru punerea în aplicare al programului, inițiatorii au creat 
Comisia de Guvernanță a titlului de Capitala Tineretului din România. Rolul 
acestei comisii este de a asigura managementul acestui titlu, inclusiv crearea și 
gestionarea cadrului metodologic, crearea premiselor pentru existența unui 
secretariat permanent, crearea unui juriu independent și crearea condițiilor pentru 
monitorizarea profesională a programelor prin care orașe românești implementează 
programe de tineret de anvergură sub egida acestui titlu. 

 
 Partenerii implicați în Guvernanță sunt: 
• Consiliul Tineretului din România, entitate reprezentativă a tineretului din 

România, 



• Federația Tinerilor din Cluj, entitate creată în contextul programului Cluj-
Napoca 2015, Capitala Europeană a Tineretului, 

• Grupul PONT, grup de experți de tineret, inițiatorul măsurilor de pregătire a 
Capitalei Tineretului din România pe baza experienței candidaturii 
municipiului Cluj-Napoca pentru Capitala Europeană a Tineretului 2015, 

• Banca Comercială Română, lider al sistemului bancar românesc. 
 

 Pentru acest titlu, poate participa orice localitate de rangul 0, I, II sau III 
(municipii și orașe) din România (conform legii nr. 351 din 6 iulie 2001 privind 
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național). Condiția acceptării unei 
candidaturi este: 

• respectarea criteriului menționat anterior cu privire la unitatea administrativ-
teritorială,  

• depunerea documentației de candidatură conform celor descrise în 
următoarea secțiune,  

• respectarea termenului limită stabilit prin acest apel. 
 
 Programul le permite organizațiilor de și pentru tineret să promoveze temele 
importante pentru categoria socială pe care o reprezintă și ajută autoritățile locale 
să-i identifice problemele și să atragă investiții publice și private pentru rezolvarea 
acestora și dezvoltarea ecosistemelor de sprijin. Astfel, Capitala Tineretului din 
România poate deveni cel mai eficient instrument de mobilizare a resurselor locale 
existente pentru o mai bună dezvoltare economică și socială, bazată pe nevoile și 
obiectivele reale ale tinerilor. Demersul creează un program-cadru care vizează 
tineretul, în calitate de principal factor de dezvoltare urbană, și își propune să 
atragă atenția organelor decizionale la nivel local asupra importanței participării 
civice a tinerilor și a implicării lor în luarea deciziilor comunității locale. 
 
 Orașele din România care devin capitale ale tineretului au șansa, prin 
participarea activă a tinerilor, să-și transforme propriile viziuni în proiecte de 
dezvoltare concrete și să abordeze noi teme de interes pentru comunitățile locale. 
Programul este unic prin faptul că urmărește regândirea strategiei de dezvoltare a 
orașelor românești cu ajutorul tinerilor prin colaborare și parteneriat. De multe ori, 
reprezentanții municipalității nu pot răspunde tuturor nevoilor cetățenilor și își 
doresc, ca împreună cu tinerii, să implementeze proiecte inovatoare pe termen 
mediu și lung. Capitala Tineretului din România reconectează generațiile și 
facilitează dezvoltarea de proiecte concrete prin antrenarea tinerilor și cooperarea 
cu ei. 



 Orașele care se înscriu în competiție fac un angajament privind crearea unui 
cadru de dialog permanent cu tinerii, angajament care le va fi benefic nu doar în 
perioada desfășurării concursului, ci și pe termen lung. 
Impactul programului în comunitatea orașelor care au câștigat până acum a fost 
următorul: 

• Timișoara a devenit un epicentru recunoscut la nivel european prin centrul 
său de tineret 

• Bacău și-a început resetarea relației sale cu tinerii într-o viziune pentru 2030 
și o strategie pe termen mediu 

• Baia Mare a ajuns deja în finala competiției pentru Capitala Europeană a 
Tineretului 2022 

• Iași este alegerea Papei pentru întâlnirea cu tinerii pentru că orașul va purta 
titlul național în data de 1 iunie, data vizitei. 
 

 Apelul pentru prima rundă a procesului de selecție a Capitalei Tineretului 
din România, ediția 2020-2021, are termenul limită de depunere a candidaturilor în 
17 iunie 2019. Candidatura se depune de către UAT, pe baza unui formular care se 
regăsește pe pagina oficială a programului http://selectie.capitalatineretului.ro.  
Candidatul are obligația de a atașa o declarație de intenție cu privire la dorința 
municipalității de a candida, asumarea conținutului candidaturii din prima rundă și 
asumarea întocmirii unei candidaturi complete în cazul selectării pentru runda a II-
a a finaliștilor (semnată de reprezentantul legal al municipalității). 
Documentația completă se depune în format electronic prin platforma de 
candidatură online de pe pagina http://selectie.capitalatineretului.ro, iar 
Secretariatul competiției va notifica toți candidații despre primirea și eligibilitatea 
documentației depuse din partea candidaților până la data de 19 iunie 2019, ora 
16.59. 
 Astfel, pentru a depune o candidatură completă în prima rundă, un candidat 
trebuie să întocmească o documentație electronică având mai multe componente:  

• Formularul de candidatură completat online pe pagina web 
http://selectie.capitalatineretului.ro (care cuprinde: FIȘĂ TEHNICĂ de 
identificare a candidatului,  MOTIVAȚIE (maximum 6.000 caractere cu 
spații), SITUAȚIA CURENTĂ (maximum 6.000 caractere cu spații), 
CONCEPTUL PROGRAMULUI PROPUS (maximum 20.000 caractere cu 
spații), MANAGEMENT ȘI PARTICIPARE A TINERILOR (maximum 
10.000 caractere cu spații) și ALOCARE ȘI ATRAGERE RESURSE 
(maximum 3.000 caractere cu spații). 

• Declarație de intenție, format .pdf scanat, cu privire la dorința municipalității 
de a candida, asumarea conținutului candidaturii din prima rundă și 



asumarea întocmirii unei candidaturi complete în cazul selectării pentru 
runda a II-a a finaliștilor (semnată de reprezentantul legal al municipalității), 

• Declarație de sprijin, format .pdf scanat, semnată de o structură locală de 
tineret (sau o coaliție ad-hoc de organizații de tineret formată în vederea 
sprijinirii candidaturii). 

 
 Evaluarea candidaturilor și selectarea orașelor finaliste se face în două etape. 
Juriul format pentru selecția candidaturilor pentru titlul de Capitala Tineretului din 
România își va lua decizia în prima rundă pe baza mai multor criterii specifice, 
precum:  
 

• Motivația creării și depunerii candidaturii 
• Situația curentă, nivelul de dezvoltare al structurilor de tineret existente (se 

punctează progresul din ultimele 24 luni) 
• Respectarea transparenței decizionale, a drepturilor omului și 

nediscriminarea pe bază de criterii de dizabilitate, gen, etnie, religie și 
orientare sexuală, precum și grija față impactul asupra mediului, prin 
program și prin activitatea generală a entităților implicate 

• Calitatea mecanismelor de participare a tinerilor prevăzute pentru program 
 
 În prima rundă, fiecare membru al juriului va evalua candidatura prin prisma 
criteriilor prezentate în acest apel. Pe baza evaluărilor vor fi anunțate un număr de 
minimum 2, maximum 3 orașe pentru a dezvolta o candidatură extinsă în a doua 
rundă a competiției. 
 Orașul câștigător va beneficia inclusiv de un premiu financiar în valoare de 
50.000 euro din partea Băncii Comerciale Române. Titlul va oferi și oportunitatea 
de a atrage alte surse de finanțare din diferite surse publice și private și deținătorul 
său va beneficia de asemenea de posibilitatea de a găzdui diferite evenimente de 
rang național organizate de instituții publice și rețele de tineret din România. 
 Orașul câștigător va semna un acord de purtare a titlului. Acest acord va 
stipula condițiile de atragere a premiului câștigat, cât și obligațiile cu privire la 
monitorizarea indicatorilor stabiliți pentru program și raportarea intermediară și 
finală cu privire la activitățile și rezultatele programului implementat. Suplimentar, 
orașul câștigător își asumă sprijinirea organizării Summitului Tinerilor, cel mai 
important eveniment de celebrare, dezbatere și decizie al mișcării de tineret din 
România. 
 Prin adresa nr. 42011/28.02.2019, Grupul de inițiativă “Craiova – Capitala 
Tineretului din România 2020-2021” și-a exprimat dorința de a prezenta 
autorităților locale intenția societății civile de a candida la titlul de “Craiova – 



Capitala Tineretului din România 2020-2021”. Grupul de inițiativă este format din 
ONG-uri reprezentative de și pentru tineret ce își desfășoară activitatea la nivelului 
Municipiului Craiova, iar adresa este semnată de reprezentanții a peste 30 de 
ONG-uri din Craiova: organizații, fundații, asociații, centre de tineret etc. 
 
 Municipiul Craiova are o populație reprezentată în proporție de peste 35% 
de tineri cu vârsta între 15 și 35 de ani, la care se adaugă peste 20.000 de studenți 
ce își desfășoară activitatea la nivelul Centrului Universitar Craiova – 
Universitatea din Craiova și Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, 
unul dintre cele mai importante din țară. De asemenea, dezvoltarea sectorului de 
tineret este o prioritate a municipalității craiovene, concretizată în ultimii ani atât 
prin investițiile în infrastructură culturală și sportivă a orașului, dar și prin alocarea 
de fonduri reprezentative pentru implementarea Regulamentului pe Legea 
350/2005 (2017, 2018 și 2019) sau a Regulamentului pe Legea 350/2006 – cu 
alocare bugetară pentru 2019, urmând ca în perioada imediat următoare să fie 
supus aprobării Consiliului Local, pentru prima oară, și Regulamentul Consiliului 
Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiului Craiova. 
 
 Având în vedere că strategia municipalității craiovene pe termen scurt și 
mediu implică dezvoltarea sectorului de tineret din orașul nostru, cu investiții 
substanțiale din partea autorităților locale, cu adoptarea și implementarea de 
politici ce vizează toate categoriile de tineri, dar și cu intenția de a sprijini prin 
formare și consultanță dezvoltarea comunității ONG-urilor care activează în 
domeniul tineret și, în conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d coroborat 
cu alin. 6, lit. a, pct. 1, 3, 4, 5, 6, 7, art. 45, pct. 1 și art. 44 (1) din Legea 
Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova următoarele: 
 

1. Aprobarea susținerii candidaturii Municipiului Craiova la titlul de “Capitala 
Tineretului din România 2020-2021”. 

2. Aprobarea Declarației de Intenție cu privire la dorința Municipiului Craiova 
de a candida la titlul de “Capitala Tineretului din România”, prevăzut în 
Anexa nr. 1, atașată la prezentul Raport. 

 
Șef Serviciu Imagine 

Marina ANDRONACHE 
 

Control Financiar-Preventiv, 
Elena MARCU 



                                                                                                                 
 

Anexa  
 

DECLARAȚIE DE INTENȚIE 
Privind candidatura Municipiului Craiova  

la titlul de “Capitala Tineretului din România 2020-2021” 
 
 

 Din dorința de a sprijini dezvoltarea sectorului de tineret din Municipiul 
Craiova și înțelegând importanța implicării active a tinerilor în viața comunității, 
Primăria Municipiului Craiova își exprimă ferm intenția de a sprijini cu toate 
resursele disponibile demersul societății civile de tineret, mandatată de Grupul de 
inițiativă “Craiova – Capitala Tineretului din România 2020-2021”, de a candida la 
titlul de “Capitala Tineretului din România 2020-2021”. Candidatura este susținută de 
ONG-urile de și pentru tineret din Municipiul Craiova.  
 În cazul selectării pentru runda a II-a la competiția programului “Craiova – 
Capitala Tineretului din România 2020-2021”, Municipiul Craiova își asumă 
conceperea, redactarea și transmiterea unei candidaturi complete, la propunerea și în 
colaborare cu organizațiile de și pentru tineret care activează pe raza Municipiului 
Craiova. 
 
 Contribuția noastră la acest demers va include următoarele direcții pentru 
dezvoltarea sectorului de tineret din Municipiul Craiova: 
 

1. Dezvoltarea unor politici locale de tineret care să fie corelate cu politicile de 
tineret naționale și internațional.  

2. Conceperea, alături de actorii relevanți din societatea civilă, a unei strategii 
locale de tineret și adoptarea ei de către Consiliul Local Municipal Craiova. 

3. Creșterea bugetului de tineret al autorității locale, ținând cont de nevoile 
dezvoltării activității de tineret identificate și stabilite prin strategia de tineret a 
Municipiului Craiova. 

4. Introducerea, la nivelul Municipiului Craiova, a unei linii bugetare destinată 
special pentru programele, proiectele si activitățile ce urmează să se deruleze 
sub egida “Capitala Tineretului din Romania 2020-2021”. 

5. Dezvoltarea infrastructurii de tineret din Municipiul Craiova astfel încât 
aceasta să satisfacă nevoile identificate.  

6. Facilitarea înființării de centre de tineret în comunitate, care să permită ONG-
urilor dezvoltarea de programe și proiecte destinate sectorului de tineret.  

7. Dezvoltarea de programe care să încurajeze implicarea activă a tinerilor în 
procesul decizional ce se desfășoară la nivelul Municipiului Craiova. 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7        Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200585     Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro 
www.primariacraiova.ro 

 



8. Facilitarea accesului gratuit în spațiile indoor și outdoor aflate sub 
administrația municipalității pentru asociațiile și structurile înființate legal sau 
pentru grupurile informale recunoscute la nivelul municipiului în vederea 
dezvoltării de activități și proiecte pentru tineri.  

9. Adaptarea infrastructurii locale încât aceasta să permită accesul tinerilor cu 
dizabilități la activitățile și serviciile destinate tinerilor. 

10. Constituirea pe lângă Primăria Municipiului Craiova și Consiliului Local al 
Municipiului Craiova a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret din 
care să poată face parte: reprezentanți ai organizațiilor de tineret, studențești, 
lideri ai organizațiilor de tineret, dar și alte persoane reprezentative pentru 
sectorul de tineret. 

 
 
 
 Craiova 
 30.05.2019 
 
 
 
 
 

Mihail GENOIU, 
Primarul Municipiului Craiova 

 
 



Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Nr. 

RAPORT DE AVIZARE, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 86605 din data de 10.05.2019 ş i Raportul Serviciului 1magine nr. 
86607 din data de 10.05.2019 aprobarea sus ţinerii candidaturii Municipiului Craiova pentru 
ob ţ inerea titlului de Capitala Tineretului din România, in perioada 2 mai 2020 — 1 mai 2021, 

-Legea administra ţ iei publice locale nr. 215/2001, republicat ă , 
-Legea 514/2003 privind organizarea ş i exercitarea profesiei de consilier juridic, 

AVIZĂM FAVORABIL 

Propunerea formulată  de Serviciul Imagine prin Raportul nr. 86607 din data de 10.05.2019 
privind 

1. Aprobarea sus ţinerii candidaturii Municipiului Craiova la titlul de "Capitala Tineretului din 
România 2020-2021. 

7. Aprobarea Declara ţ iei de Inten ţie cu privire la dorin ţa Municipiului Craiova de a candida la 
titlul de "Capitala Tineretului din România", prev ăzut in Anexa nr. 1, ata şată  la prezentul 
Raport. 

Directo] 	utiv, 
	 intocmit, 

Ovidiu 	anu 	 c.j. Iulia Laviniă  Dcfta 
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Grupul de inifiativl'oCraiova - Capitala Tineretului din Rom6nia2020-2021,,, format din
ONG-uri reprezentative de gi pentru tineret ce igi desfEgoar6 activitatea la nivelul Municipiului Craiova,
vI propune organizarea unei intAlniri la sediul instituliei dumneavoastrd, in'perioada 11-15 februarie
2019, in cadrul cdreia sd vd putem prezenta detalii relevante despre competifia "Capitala Tineretului din
Romdnia" gi demersurile realizate p6nd in prezentde cdtre grupul nostru de iniliativa,

Tinerii cu v6rsta intre l5-35 de ani reprezintd peste 35% din populafia Municipiului Craiova, la
care se adaugd peste 10.000 de studenti ce ?gi desfdqoard activitatea la nivelul Centrului Universitar
Craiova, reprezentAnd totodatl fo(a motrice in procesul de dezvoltare a oragului. Din aceste
considerente, dezvoltarea sectorului tle tineret trebuie sd fie o prioritate a municipalitdlii, prin adoptarea qi

implementarea de politici ce vizeazi toate categoriile de tineri.

La nivelul ldrii noastre, incep6nd cu anul 2016, se desfdEoard anual competilia "Capitala
Tineretului din Rom6nia", care funcfioneazd pe principii similare cu "Capitala European6 a Tineretului",
fiind un program nalional destinat tinerilor, ce pune accent pe dezvoltarea ecosistemelor de tineret in
zonele rom6neqti gi pe dezvoltar'ea ecosistemelor de tineret urbane, in mod special.

in cadrul programului, autoritdlile locale colaboreazd cu organizatiile neguvernamentale de qi

pentru tineret qi cu mediul privat, pundndu-i pe tineri in centrul procesului de dezvoltare urband. Anual,
un ora$ din Rom6nia primegte, in urma unui concurs de concepte, titlul de Capitald Tineretului din
Rom6nia gi este sprijinit financiar, respectiv prin formare gi consultantd, in pregdtirea qi implementarea
iniliativelor din dosarul de candidaturS. Iniliatorii acestui program snnt : "Consiliul Tineretului din
Romania", "Federatia SHARE CLUJ-NAPOCA", "Grupul PONT" qi "Banca Comerciald Romana".

Concursul de concepte va fi lansatd anul acesta in data de 2 mai, in municipiul Iagi, ce urmeazd
s[ detind acest titlu in perioada 2mai2019 - 1mai2020.

Prin aceastd adresi, dorim sd vd prezentdm intenlia societdfii civile reprezentatd de ong-urile
reprezentative de tineret ce iqi desfEgoard activitatea la nivelul municipiului Craiova, de a candida pentru
titlul de "Capitala Tineretului din Romdnia 2020-2021".

Considerdm cd, dezvoharea sectorului de tineret din oraqului nostru necesitd investitii majore gi

credem cu tdrie c5, impreunS, putem aduce Craiova pe harta competiliei "Capitala Tinerilor din
Romania".

in vederea realizdrii unei candidaturi cu ganse reale in cadrul competifiei , vd ruglm sd sprijini{i
aceste demersuri prin alocarea de resurse cdtre evenimentele defdqurate de membrii Grupul de Inifiativd
"Craiova - CapitalS Tineretului din Romania" in perioada Martie 2019 - August 2079, prezentate in
Anexa 1, ce au ca scop cre$terea vizibilitdfii activitdtilor de tineret desfdgurate in municipiul Craiova.

Dorim sd gtim care este opinia dumneavoastrd in legdturd cu propunerea fEcutd gi vd rugdm sd
primili, domnule Primar Mihail Genoiu, asigurlrile noastre de profund respect gi considerafie.

Grupul de initiativa "Craiova - Capitala Tineretului din Romania
E ma i I : gru p u Idei n itiativa cra i ova ct r(d gm a il.com

Telefon : 0785.382,3 38 / 0723.042565

,/



Semnatari - Grupul de initiativa " Craiova — Capitala Tineretului din Romania 2020-2021: 

Junior Chamber International - Craiova — T ănase Iulian 

Conven ţia Organizaţiilor Studen ţeşti din Craiova — Radu Antohi 

Centrul Educa ţional de Resurse şi Training - Adina Enache 

Consiliul Jude ţean al Elevilor Dolj — Andra Maria Ion 

Leo Club Craiova — Constantin Emilian 

Leo Club Excelion Craiova — Vl ăiculescu C ă lii 
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UN Youth Romania- Craiova Branch — Alexandru Pera 

Asocia ţia Sportivă  Pro EFS Craiova — Ungureanu Aurora 

Asocia ţia Tinerii 3D — Adrian Oprică  

Asociatia Studentilor din Facultatea de Agronomie —Tr ăila Adriana 

Asociatia Studentilor din Facultatea de Horticultura — Adelina Munte 

Asociatia Studentilor din Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor — Cosmin Petcu 

Asociatia Studentilor din Facultatea de Teologie — Olivian Muic 

Asociatia Studentilor din Facultatea de Stiinte —Di ţă  Andrei 

Gruput de Initiativa "Cralova — Capitala Tineretului din Romania 
Email :grupuldeinitiativacraiovactrPgmail.com  

Telefon : 0785.382.338 / 0723.042565 



Asociatia Studentilor din Facultatea de Stiinte Sociale — Ionut Ene 

Asociatia Studentilor Basarabeni din Craiova — Eremia Liuba ( 

Asociatia Studentilo• in Drept din Craiova — Ni ţă  Adina 

Asociatia Studentilor din Facultatea de Litere — Stamatescu Raluca 

Organizatia Studentilor Politehnisti Profil Electric C•aiova — Fluieri 

Asociatia Studentilor din Facultatea de Educatie Fizica, Sport si Kinetoterapie — Bug ă  Andreea 

Organizatia Studentilor din Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica —Angelpoian 

Organizatia Studentilor din Facultatea de Mecanica din Craiova — Fudulache Ovidiu 

Organiza ţia Studen ţilor Farmacişti din Craiova — Kevyn Ianis Boboc 

Societatea Studentilor Medicinisti din Craiova — Robert Godeanu 

Societatea Studentilor Stomatologi din Craiova — Păvă lan Ana — Maria 

AIESEC CRAIOVA — C ătă lina Ionaşcu 

Asociatia pentru Tineri Streets - Dorina Gruia 

Asociatia Român ă  a Tinerilor cu Iniţiativă  —Cristina Catană  

Centrul de Voluntariat Oltenia — Cancea Virgil 

Ro Tineret — Badea Daniel 

Grupul de Initiativa "Craiova Capitala Tineretului din Romania 
Email : grupuldeinitiativacraiovactr@grnail.com   

Telefon : 0785.382.338 / 0723.042565 
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