BUZAUL STRUCTURAT – RETEAUA JUDETEANA DE SUPORT PENTRU
ACCESUL TINERILOR IN POZITII DE DECIZIE
#BuzaulStructurat2020
Finanțator: Uniunea Europeană prin Programul Erasmus Plus,
K.A. 3 – Dialog cu tinerii, Cod proiect: 2019 – 1 - RO01 – KA347 – 062968

CAND? CUNDE? CINE? CE? DE CINE? CAT? CU CINE? PENTRU CINE?
Durată: 01 iulie 2019 – 31 august 2020 (15 luni)
Beneficiar: Federația Organizațiilor Râmnicene de Tineret Educație și Sport
Valoare: 49.440 Euro
Punctaj obținut: 78 din 100 de puncte / locul II la runda 05 februarie 2019

Tematici abordate:
- Cetățenie Europeană, Conștientizare și Democrație
- Tineret (Participare, Lucru cu tinerii, Politici de tineret)
- Implementarea de politici de tineret / dialog cu factorii de decizie
Grup țintă:
Grupul tinta al proiectului va fi compus din 1062 de tineri participanti din 30 de comunitati locale,
8 rurale, 2 municipiii, 3 orase si 25 de comune din judetul Buzau, in mod practice cele mai
importante localitati ale judetului. Alaturi de acestia vor fi implicati 248 Factori de decizie, consilieri
locali si primari ai celor 30 de comunitati locale. Din rândul tinerilor, 300 se vor confrunta cu
posibilități reduse de ordin: economic, educational, geografic, social și sănătate.

Cine este Federația F.O.R.T.E.S. (2010 - 2019) ȘI CE PORTOFOLIU DE
PROIECTE DEȚINE?
Federatia F.O.R.T.E.S. a luat fiinta in anul 2010 si are in componenta sa 7 membrii persoane
juridice, dintre care cele mai active sunt trei organizatii non-guvernamentale locale, respectiv ATCE
„Speranta Ramniceana”, AT „Viitorul Incepe Azi” si AT „Onix”, ce aduc in dezvoltarea federatiei
maturitatea si experienta proiectelor europene dar si a voluntariatului in general
FEDERATIA FORTES este membru fondator al FEDERATIEI NATIONALE A VOLUNTARIATULUI –
VOLUM inca din 2010.
In sprijinul nostru vin partenerii cu care avem incheiate contracte si protocoale si cei care ne sunt
furnizori de servicii. Dintre partenerii locali si furnizorii ce ne asigura servicii de suport in
implementarea proiectelor Erasmus+, enumeram:
- Primaria Municipiului Ramnicu Sarat;
- Centrul Cultural Florica Cristoforeanu;
- Muzeul Municipal;
- Politia Locala Rm. Sarat;
- Colegiul National Al. Vlahuta, Liceul Teoretic Stefan cel Mare, Liceul Tehnologic Economic Elina
Matei Basarab, Liceul Tehnologic Victor Frunza;
- Scolile Gimnaziale nr. 1, 2, 6, Dr. Ilie Pavel, Vasile Cristoforeanu (5);
- Gradinitele Orizont, Mugurasii si Lumea Copilariei;
- Spitalul Municipal Rm. Sarat;
- IPJ Buzau, Biroul Imigrari Buzau si DGA-SJA Buzau;
- CPECA Buzau;
- DJST Buzau, Centrul Judetean de Cultura si Arta Buzau;
- Partenerii media TV Sat, TV SudEst si Radio Boom;
- Transport Urban Calatori;
Cu un numar total de 300 de voluntari, F.O.R.T.E.S a implementat 7 proiecte prin programul TiA:
- Dynamic Snapshots – acţiunea 1.1, schimb de tineri multilateral cu 4 promotori, România,
Lituania, Bulgaria şi Turcia, tema fiind sportul şi fotografia (2010);
- History of the Parliamant – acţiunea 1.3, proiect de democraţie participativă cu 2 promotori din
Brolo, Italia, tema fiind apariţia şi evoluţia în timp şi spaţiu a Parlamentului (2011);
- Theatrical art as a tool for Intercultural Dialogue Creation – acţiunea 3.1b, training cours cu 13
promotori: România 2, Ucraina, Turcia 2, Grecia, Italia, Ungaria, Georgia, Azerbaijan, Armenia,
Croaţia, Cehia, tema fiind utilizarea teatrului forum ca metodă nonformală în dialogul intercultural
(2011);
- Comunicare prin artă şi tradiţie – acţiunea 1.2, pe scurt ComuniCAT, o iniţiativă a tinerilor
voluntary ai FORTES care doresc să reînvie tradiţiile, obiceiurile, meşteşugurile naţionale în noul
context european, prin aplicarea de motive ale UE (pace, toleranţă, cetăţenie activă, etc) (2012);

- European Union Republic and Monarchy – acţiunea 1.3, proiecte de democraţie participativă, cu
un parteneriat România - Spania ce a implicat 2 entităţi nonprofit şi 2 municipalităţi (Râmnicu Sărat
şi Puente Genil) (2013);
- Tastes like European Culture - TEC – acţiunea 1.1 – schimb de tineri cu un parteneriat format din
România, Turcia, Bulgaria, Lituania, Croaţia şi Spania, proiect ce a tratat tematica gastronomiei ca
parte a multiculturalităţii europene (2013);
- Vlachs in Europe – acţiunea 3.1a – schimb de tineri cu un parteneriat format din România,
Albania şi Macedonia, proiect care a avut ca scop promovarea şi conservarea culturii vlahilor, o
minoritate pe cale de dispariţie înrudită cu cea a românilor, ce are la bază traco-romanii (aromânii,
istroromânii şi meglenoromânii) (2014);
Pe programul Erasmus+ au fost implementate primele 2 proiecte ale federatiei si anume:
- Choose Smart, Choose Art- Key Action 1- schimb de tineri cu 6 promotori : Romania, Spania,
Portugalia, Malta, Italia, Turcia, ce a avut ca scop combaterea uzului de droguri prin utilizarea
metodelor non-formale ce sustin activitati artistice si sportive(2014);
- RISE, Erasmus+, KA1, proiect ce se afla in etapa de diseminare si are ca tematica orientarea
tinerilor spre cariera, angajarea si antreprenoriatul in spatiul UE, avand doua activitati principale:
training si schimb de tineri. (2015)
In perioada 2017 – 2018 Federatia FORTES a implementat in parteneriat cu Primaria Rm. Sarat
proiectul ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA SI INFIINTAREA UNUI GRUP DE
ACTIUNE LOCALA LA NIVELUL MUN. RM. SARAT in baza caruia a fost infiintat GAL SUS RAMNICUL
si accesate fonduri de dezvoltare locala in valoare de 6,8 mil. Euro. Astfel, FORTESul reprezinta un
important factor in dezvoltarea locala si regionala.
Federatia FORTES are o bogata expertiza in implementarea de proiecte europene de tineret si o
capacitate operationala buna, bazata atat pe proiectele proprii mentionate mai sus, cat si prin
proiectele si lucratorii de tineret, implicand reprezentantii organizatiilor membre: ATCE Speranta
Ramniceana, AT ONIX, AT VIA, AT Youth Xperience, ASCE-PP.
Inca din anul 2010, de la infiintare, Federatia FORTES a reprezentat cel mai important pilon de
sustinere din partea tinerilor si a societatii civile pentru implicarea in comunitatea locala, in relatie
cu Primaria Rm. Sarat si institutiile subordonate, desfasurand laolalta proiecte si initiative care au
condus la cresterea numarului de tineri implicati in comunitate si constienti de oportunitatile de
reprezentare pe care acestia le au.
Ca urmare, anul 2011, Primaria si Federatia FORTES au derulat proiectul YOUTH IN AN EUROPEAN
DEMOCRACY, intr-un parteneriat Romania – Bulgaria, in urma caruia a fost creat la Ramnicu Sarat
Consiliul Local al Tinerilor. In perioada 2012 – 2013, parteneriatul a continuat cu un nou proiect
Tineret In Actiune – HISTORY OF THE PARLIAMENT, in care intr-un parteneriat Romania – Spania,
tinerii au creat un Parlament Local, care si astazi functioneaza ca forma de consultare in relatia cu
organizatia. In 2017, in colaborare cu Primaria Rm. Sarat, FORTESul a creat Strategia de Dezvoltare
Locala, pentru ca astazi FORTES sa fie membru al GAL SUS Ramnicul, prin care va implementa in
perioada urmatoare peste 10 masuri din cadrul Strategiei.

Mai mult de atat, in perioada 2017 – 2019, Federatia FORTES a sprijinit prin voluntari si resursa
umana implementarea proiectului RAMNICU SARAT, MODEL AL DEZVOLTARII DURABILE,
implementat de Primaria Rm. Sarat prin KA3 – Erasmus Plus, creand impreuna cu reprezentantii
primariei si tineri, Strategia de Tineret a Mun. Rm. Sarat si Planul de masuri pentru perioada 2019 –
2025 si totodata creand un mecanism de dialog structurat si participare efectiva la viata comunitatii
si un model de cooperare public – privat pe care ne propunem s ail continuam prin proiectul
#Buzaulstructurat2020. Tot din anul 2010, Federatia FORTES in cooperare cu Primaria a infiintat
Centrul de Tineret FORTES, loc de intalnire si activitati a peste 3000 de tineri din comunitate, pana
in prezent, pentru ca din 2011, Centrul de Tineret FORTES sa fie parte din reteaua nationala a
centrelor de tineret.
In ceea ce priveste performantele obtinute, in anul 2013, Federatia FORTES a fost una din cele 3
organizatii din Romania care la Gala de valorizare a Programului Tineret in Actiune a primit
DIPLOMA DE IMPACT INSTITUTIONAL, pentru activitatea desfasurata in cooperare cu instiutiile
publice locale si judetene buzoiene si pentru modul si instrumentele de cooperare public – privat
applicate.
In anul 2015, Florin Ceparu, coordonatorul de parteneriat a fost delegate din partea Romaniei, ales,
la Conferinta Europeana de Valorizare IDEAS LAB EUROPE, la finalul programului Tineret in
Actiune, pentru a transmite mesajul de tara al Romaniei in perspectiva sustinerii directiilor in
perioada de programare Erasmus Plus. Alaturi de acestea, se remarca o serie de prezente prin
intermediul proiectelor desfasurate de la infiintare la Galele si Evenimentele organizate de
ANPCDEFP, in care acestea au fost declarate modele de buna practica.
Cooperarea cu comunitatile locale invecinate, care vor fi implicate in proiect a fost totodata una
continua, FORTES-ul realizand anual activitati de diseminare si multiplicare a rezultatelor
proiectelor derulate, lansand continuu apeluri pentru participarea tinerilor din mediul rural si
realizand contacte cu structurile de conducere ale comunitatilor locale in vederea facilitarii
accesului tinerilor la procesul decizional local, precum si catre proiectele FORTES si ale
organizatiilor componente. Ca urmare, federatia a dezvoltat instrumente de comunicare viabile
care astazi ne permit sa transformam analizele comunitatilor locale intr-un plan de activitiati de
dialog structurat, facilitand accesul tinerilor catre decizie in baza unor relatii de cooperare cu
decidentii locali.
Alte proiecte care sustin capacitatea operationala a Federatiei sunt:
- 10 pentru Ramnicu Sarat, gala in care au fost premiati tinerii valorosi ai orasului
- Gala voluntariatului ramnicean, editiile I, II, III si IV (2015 – 2018)
- Tineri competenti - resursa pentru comunitate, finantat de DJST Buzau;
- Investim in tine(ri), (2015-2016)

CONTEXTUL PROIECTULUI sau…
De unde am pornit și ce trebuie să schimbăm?
Proiectul #Buzaulstrcuturat2020 indeplineste intru-totul obiectivele si prioritatile dialogului
structurat prin pozitivarea nevoilor identificate la nivel local si sustinerea unitara a: implicarii civice,
cresterii nivelului de reprezentare a tinerilor in procesul electiv si a participarii la vot, participarea
tinerilor la viata democratica, sprijinind totodata la reformarea politicilor la nivel national prin
demararea unui proiect unic, pilot, la nivelul judetului Buzau. (cf. Ghidului si Apelului E+).
Mergand mai departe pe firul problemei, „un nivel foarte scazut de reprezentare al tinerilor in
structurile alese/decizionale”, FORTES a facut cercetare la nivel national si judetean (in 30 de
localitati), colectand urmatoarele date si cauzele generatoare, care demonstreaza ca problema este
una grava si trebuie rezolvata integrat:
CAUZELE GENERATOARE:
- prezenta la vot a tinerilor la alegerile parlamentare din 2016=30%;
- prezenta la vot a tinerilor buzoieni la alegerile locale din 2016=32%
- reprezentativitatea tinerilor sub 30 ani in structurile alese locale=1 din 10;
- strategiile locale ale localitatilor implicate (exceptie Rm. Sarat si Buzau) nu au masuri de
angrenare a tinerilor la viata comunitatii si pentru dezvoltarea spiritului civic;
- lipsa unor modele, mentalitati si practici invechite;
- lipsa unor documente si structuri care sa satisfaca posibilitatile comunitatii fata de tineri;
- stereotipuri si prejudecati, neincredere in privinta alesilor locali/politicienilor;
- imaginea distorsionata a democratiei prin manipulari ale maselor;
- rigiditatea sistemului administrativ;
- lipsa initiativei si acces ingreunat al tinerilor in pozitii de decizie;
Acestea sunt cauzele care au generat ideea de proiect, dezvoltat prin sprijinul a 30 de localitati
partenere din Buzau, acestea generand urmatoarele efecte:
- dezinteres civic, migratia tinerilor catre centre aglomerate si strainatate;
- neadaptarea comunitaii la nevoile tinerilor, nereprezentati;
- manipulare,mentalitati invechite;
- dezbinare/ruptura intre generatii si intre idei/convingeri politice, conflicte (2 Romanii).
Scopul proiectului este „cresterea nivelului de acces al tinerilor din 30 de localitati buzoiene in
functii de reprezentare. Grupul tinta va fi format din 1062 tineri si 248 factori de decizie din 30 de
localitati buzoiene, localitati ce au subscris initiativei in etapa de analiza si diagnoza. Pentru a ne
atinge scopul emis, am prevazut urmatoarelor obiective, in concordanta cu obiectivele si prioritatile
Erasmus+ si tintele Europa 2020:

OBIECTIVELE PROIECTULUI:
O1. Cresterea nivelului de informare a 1062 de tineri din jud Buzau cu privire la importanta
exercitarii drepturilor cetatenesti, consfintite de Constitutie (art.36, art. 37), in privinta votului si a
reprezentarii, prin participarea la cele 19 consultari publice de dialog structurat, derulate pe
perioada implementarii proiectului in jud. Buzau.
O2. Cresterea nivelului de cooperare intre 1062 de tineri si 248 factori de decizie din jud. Buzau in
vederea infiintarii si dezvoltarii unei structuri/retea reprezentiva a tinerilor buzoieni care sa
faciliteze cresterea reprezentativitatii tinerilor in sfera decizionala si participarea acestora la vot,
prin consultarile de dialog structurat, derulate in jud. Buzau pe peroada implementarii proiectului.
O3. Dezvoltarea abilitatilor de leadership si comunicare a celor 1062 de tineri din jud. Buzau, in
vederea cresterii numarului de tineri care merg la vot si a numarului de alesi locali, in contextual
alegerilor locale din 2020, parlamentare, prezidentiale, prin activitatile de dialog structurat
sustinute pe perioada implementarii proiectului.
O4. Cresterea nivelului de implicare comunitara a celor 1062 tineri si 248 decidenti in vederea
realizarii unor instrumente de dialog structurat (Grupuri Locale de DS, Retea de DS, Platforma
online de democratie participativa) ce au ca scop cresterea nivelului de reprezentare al tinerilor in
structuri alese si ridicarea procentului de participare la vot, atat pe perioada proiectului cat si ca
impact pe termen lung.

REZULTATE ASTEPTATE:
 infiintarea de GRUPURI LOCALE DE ACTIUNE IN DOMENIUL TINERETULUI – GALT, in fiecare
localitate partenera in proiect – care va fi compusa din minim 15 tineri si care va avea rol de
consultare in deciziile adoptate la nivel local, precum si de initiere a unor viitoare propuneri
la nivelul comunitatilor locale. Din aceste grupuri vor face parte tineri cu varsta cuprinsa
intre 13 si 35 de ani, in baza motivatiei si dorintei acestora de implicare la nivel local.
 crearea Retelei de sustinere a tinerilor in functii alese in jud. Buzau;
 crearea platformei online #buzaulstructurat2020 – se va realiza in cadrul platformei deja
create, www.buzaulonline.ro, resursa care v a avea rolul de promovare a rezultatelor
proiectului, a profilurilor tinerilor alesi locali din judetul Buzau, precum si de sustinere a
accesului tinerilor in procesul decizional.
 Crearea PROFILULUI TANARULUI ALES LOCAL, un material programativ care va fi conceput
cu participarea tuturor partenerilor si isi va propune evidentierea tuturor pasilor pe care un
tanar care isi doreste sa ajunga intr-o functie de ales local, trebuie sa ii urmze precum si
care sunt competentele pe care acesta trebuie sa le detina in acest sens. Va raspunde la
intrebarile: “Ce trebuie sa fac?” “Ce trebuie sa stiu?” “Cum trebuie sa fiu?” “Ce trebuie sa
invat?”, “Ce ma motiveaza?”. Acest material, promovat, va crea o mai buna imagine in

randul tinerilor care isi doresc si isi propun sa faca pasul catre functia decizionala promovata
in sectorul public.
 crearea LIGII TINERILOR ALESI LOCALI DIN JUDETUL BUZAU – urmare a centralizarii tuturor
tinerilor alesi locali cu varsta intre 18 si 30 de ani, vom crea o structura, de asemenea cu rol
consultativ si de mobilizare a generatiilor tinere in vederea asumarii unui rol decizional, pe
de o parte si pe de alta parte pentru o mai buna informare si constientizare cu privire la
rolul si functiile alesilor locali. Aceasta va va genera totodata exemple de buna practica.
 cresterea numarului de tineri decidenti si imbunatatirea participarii la vot;
 colaborare interjudeteana in cadrul sectorului de tineret, initiative comune;
Proiectul implementeaza directiile Strategiiilor de Tineret ale comunitatilor implicate si a
Strategiilor de Dezv. Locale, Strategia nationala de Tineret, Strategia Nationala de Dialog strcuturat
precum si prioritatile si obiectivele Apelului National si ale actiunii cheie 3 - dialog structurat, din
cadrul E+.

CE COMPETENȚE VOM DOBÂNDI urmare a implementării proiectului?!
#BuzaulStructurat are o tematica ce intrepatrunde dialogul structurat si democratia participativa,
avand ca scop cresterea reprezentativitatii tinerilor in structuri alese (primar, presedinte CJ,
consilier, deputat, senator) si imbunatatirea prezentei la vot. Din acest context, al implicarii
tinerilor in actul democratic, acestia vor dezvolta competente specifice dialogului structurat:
reprezentare, decizie, leadership, comunicare, implicare civica, initiativa, dar si competente cheie
specifice sectorului de tineret, reflectate in certificatul Youthpass.
Participarea activa la viata democratica a tuturor actorilor sociali implicati in proiect (1062 tineri si
248 factori de decizie), sustinerea tematicilor si metodelor nonformale din cadrul consultarilor
publice, implicarea in structurile ce se dezvolta in proiect (Grup local, retea, platforma) aduc in
vizor o serie de competente personale si profesionale pe care le vom identifica si explica mai jos,
atat pentru tineri, cat si pentru factorii de decizie:
1. Cei 1062de tineri:
- competente specifice dialogului structurat: de identificare a subiectelor, enumerarea si lansarea
ipotezelor, de justificare, argumentare, ascultare proactiva, analiza si structurarea ideilor
evidentiate;
- cunostinte si abilitati de comunicare in limba romana, in special de comunicare verbala, in urma
sustinerii, argumentarii ideilor, propunerilor din cadrul consultarilor publice;
- competente de comunicare in limba engleza prin asimilarea de terminologii noi in urma utilizarii
echipamentelor IT;
- competente proactive dezvoltate in cadrul procesului de consultare, abilitati practice de asumarea
deciziei;

- competente antreprenoriale, de analiza si management, dezvoltate in urma identificarii si analizei
problemelor discutate la mesele de lucru, a intocmirii rapoartelor de masa, in urma completarii
chestionarelor etc;
- abilitati de leaderhip, de reprezentare, participare si responsabilitate civica, lucrul in echipa,
intelegere, toleranta, respect reciproc;
- utilizarea metodelor si instrumentelor de dialog structurat ca metode democratice de
identificarea nevoilor si masurilor de aplicat in comunitate;
- intelegerea rolului politicii si politicilor publice, in contextul social democratic al dezvoltarii
statului roman ca stat european;
- Learning to learn – consultarile publice de dialog structurat, metodele si instrumentele utilizate in
proiect conduc catre constientizarea procesului de invatare personala si profesionala, catre
intelegerea rolului activ al tinerilor in comunitate, catre capacitatea fiecaruia de a reflecta asupra
competentelor dezvoltate;
- competente interpersonale şi civice, dezvoltate in urma colaborarii dintre tinerii din grupul tinta
indiferent de provenienta acestora, dar si intre tineri si factorii de decizie pe care vor ajunge sa ii
inteleaga si tolereze, schimband astfel mentalitati si crescand procentul de reprezentare din randul
tinerilor;
- atitudini de intelegere si coeziune sociala, de selectare a mesajelor si actiunilor corecte,
elimionand astfel manipularea;
- cresterea nivelului de acces al tinerilor catre decizie si reprezentare;
- abilitati de intelegerea actului democratic al reprezentarii si votului, imbunatatirea procentului de
tineri votanti, in contextul alegerilor europarlamentare din 2019, a celor locale, parlamantare si
prezidentiale;
2. Cei 248 factorii de decizie:
- competente profesionale de utilizare a metodelor si instrumentelor de dialog structurat, in
problem de interes comunitar;
- atitudini de intelegere si respect fata de nevoile tinerilor, pe care ii vor considera parteneri de
dialog;
- cooperare administrativa;
- lucrul in echipa, spirit de initiativa si colaborare, leadership, proactivitate;
- competente civice si interpersonale;
- cresterea nivelului de intelegere si toleranta in administratia publica locala;

CUM VOM RECUNOAȘTE PARTICIPAREA ÎN PROIECT?...
DE CE VOM BENEFICIA?
-

toti tinerii vor primi CERTIFICATE YOUTHPASS, care vor atesta cele 8 competente cheie
necesare in vederea dezvoltarii personale si profesionale a acestora. Certficatele le vor fi
utile pentru: completarea dosarelor de angajare, dovedirea experientei, obtinerea de burse,
facilitarea accesului in universitati, stagii de formare, proiecte europene, cursuri, obtinerea
unor viitoare reduceri si facilitate.

-

toti decidentii vor primi DIPLOME DE PARTICIPARE CIVICA, ca forma de sustinere a
sectorului de tineret din comunitatile locale si comunitatea judeteana buzoiana.

CE VOM FACE?...
TOT CE TREBUIE SĂ ȘTIM DESPRE #BUZAULSTRUCTURAT2020 ESTE AICI!
Proiectul #BuzaulStructurat este conceput in mod logic si facil prin implementarea in 3 etape si
anume:
1. Vizibilitate si pregatire 01.06.2019 – 04.09.2019
2. Implementarea a 19 consultari publice de dialog structurat in perioada 05.09.2019 – 14.04.2020
3. Diseminare, evaluare, multiplicare si follow-up, in perioada 15.04.2020 – 31.08.2020.
In procesul de implementare al consultarilor publice de dialog structurat am prevazut colaborarea a
552 de tineri cu 118 factori de decizie din 30 de localitati buzoiene, in vederea cresterii
reprezentativitatii tinerilor in structuri alese si imbunatatirea participarii tinerilor din judetul Buzau
la vot. Metodele de dialog structuratce vor fi utilizate provin din sfera educatiei nonformale si
evidentiem aici: prezentari, seminarii, workshopuri, cafenea publica, dezbateri, debriefing, sesiuni
de feedback si evaluare, spatii de reflectare youthpass. Etapa de implementare este structurata in
asa fel incat in cele 19 consultari de dialog structurat (A1, A2, A3 cu 14 fluxuri, A4, A5, A6) sa fie
atinse toate problemele de tineret aplicate fiecarei comunitati din cele 30 implicate in proiect,
acestea sunt:
A1 - "Conferinta moltivationala - Tinerii, viitoare optiuni de reprezentare in localitatile judetului
Buzau", Buzau – 05.09.2019;
A2 - Conferinta tematica "Buzaul structurat - tinerii, in drum spre decizie in polii urbani de
crestere" - BUZAU si RAMNICU SARAT, Rm. Sarat – 19.09.2019;
A3 – Consultari publice locale – 15 x 2 localitati / consultare:
A3.1 - "Consultare publica - "Boldu si Balta Alba - suport pentru accesul tinerilor in pozitii de
decizie" - BOLDU si BALTA ALBA, Rm. Sarat – 26.09.2019;
A3.2 - "Consultare publica - "Puiesti si Valcelele - suport pentru accesul tinerilor in pozitii de
decizie" - PUIESTI si VILCELELE, Rm. Sarat – 03.10.2019;

A3.3 - "Consultare publica - "Posta Calnau si Sapoca - suport pentru accesul tinerilor in pozitii de
decizie" - POSTA CALNAU si SAPOCA, Buzau – 10.10.2019;
A3.4 - "Consultare publica - "Beceni si Cernatesti - suport pentru accesul tinerilor in pozitii de
decizie" - BECENI si CERNATESTI, Buzau – 17.10.2019;
A3.5 - "Consultare publica - "Galbinasi si Racoviteni - suport pentru accesul tinerilor in pozitii de
decizie" - GALBINASI si RACOVITENI, Buzau – 24.10.2019;
A3.6 - "Consultare publica - "Maracineni si Vilcelele - suport pentru accesul tinerilor in pozitii de
decizie" - MARACINENI si VADU PASII, Buzau – 31.10.2019;
A3.7 - "Consultare publica - "Pogoanele si Smeeni - suport pentru accesul tinerilor in pozitii de
decizie" - POGOANELE si SMEENI, Pogoanele – 07.11.2019;
A3.8 - "Consultare publica - "Grebanu si Topliceni - suport pentru accesul tinerilor in pozitii de
decizie" - GREBANU si TOPLICENI, Rm. Sarat – 14.11.2019;
A3.9 - "Consultare publica - "Podgoria si Ghergheasa - suport pentru accesul tinerilor in pozitii de
decizie" - PODGORIA si GHERGHEASA, Rm. Sarat – 21.11.2019;
A3.10 - "Consultare publica - "Berca si Vernesti - suport pentru accesul tinerilor in pozitii de decizie"
- BERCA si VERNESTI, Berca – 04.12.2019;
A3.11 - "Consultare publica - "Nehoiu si Siriu - suport pentru accesul tinerilor in pozitii de decizie" NEHOIU si SIRIU, Nehoiu – 22.01.2020;
A3.12 - "Consultare publica - "Valea Ramnicului si Ziduri - suport pentru accesul tinerilor in pozitii
de decizie" - VALEA RAMNICULUI si ZIDURI, Rm. Sarat – 27.01.2020;
A3.13 - "Consultare publica - "Patarlagele si Cislau - suport pentru accesul tinerilor in pozitii de
decizie" - PATARLAGELE SI CISLAU, Patarlagele – 03.02.2020;
A3.14 - "Consultare publica - "Sahateni si Merei - suport pentru accesul tinerilor in pozitii de
decizie" - SAHATENI si MEREI, Buzau – 10.02.2020;
A4 - "Conferinta moltivationala - Tinerii alesi locali compun Liga Tinerilor alesi locali si dezideratul
#BuzaulStructurat 2023, Buzau – 14.03.2020;
A5 - Conferinta de lucru - Rezultatele procesului de consultare - CREAREA RETELEI JUDETENE
DE DEMOCRATIE PARTICIPATIVA DE SUPORT PENTRU ACCESUL TINERILOR IN POZITII DE
CONDUCERE,
FINALIZAREA
PROFILULUI
TANARULUI
ALES
LOCAL,
A
PLATFORMEI#BUZAULSTRUCTURAT 2020, SI A GALT-ILOR LOCALE, Magura – 28 – 29.03.2020;
A6 - Eveniment - Prezentarea retelei #BuzaulStructurat 2020, Rm. Sarat – 14.04.2020.

Ce vizam?...
IMPACTUL AȘTEPTAT LA NIVEL LOCAL, JUDEȚEAN, NAȚIONAL ȘI
EUROPEAN?
#buzaulstructurat2020 reprezinta un proiect pilot si totodata un model de buna practica pura in
relatia dintre tineri si factorii de decizie, in care atat comunitatile locale, fiecare factor implicat, cat
si alte judete din tara si intreaga comunitate europeana au de castigat intr-o forma in care prin
crearea unor instrumente de democtratie participativa si dialog structurat precum: reteaua
judeteana de acces a tinerilor in pozitii alese, platforma de reprezentare #buzaulstructurat2020, 30
de GALT-uri locale, Liga Tinerilor Alesi Buzoieni, Profilul Tanarului Ales Local, si celelalte rezultate
produse, prin 19 consultari ce implica 680 de participanti, deopotriva tineri si decidenti, produc
imaginea de ansamblu a dezideratului de schimbare in viziune, abordare si mentalitate la nivel
local, judetean, national si European.
Astfel, la nivel local, principalul impact va fi constituit de existenta GALT-urilor locale, care vor
asigura continuitatea in relatia dintre tinerii locali si administratia locala, propunand masuri si
perspective. Tot la nivel local va creste comunicarea dintre decidenti si tineri, va creste interesul
tinerilor catre administratie si participarea la actul decizional precum si in proeicte si initiative de
impact local, va creste nivelul de coeziune sociala, comunitatile dezavantajate locale vor fi implicate
prin tineri reprezentti in grupurile locale astfel incat procesul de incluziune social ava fi urgentat si
facilitat, existent retelei de democratie participative ce va fi create, oferind, mai mult de atat,
posibilitatea tinerilor de a se reprezenta in mod contralizat la nivelul celor 30 de comunitati din
judetul Buzau cu posibilitatea si perspectiva de a se extinde la nivelul tuturor celor 87 de localitati
ale judetului.
Impactul la nivel judetean va fi major, proiectul pilot derulat producand rezultate efective,
palpabile in cee ace priveste dialogul dintre tineri si decidenti, va propune masuri specifice,
evenimente si consultari in numar de 19, va adduce in mijlocul comunicarii instrumente si metode
de dialog structurat si democratie participative care vor reprezenta esenta viitoarelor activitati
locale si vor genera know-how in cee ace priveste viitorul comunitatilor locale si a judetului Buzau
din perspectiva elementelor generatoare de decizie si a implicarii effective a tinerilor in process in
calitate de decidenti. La nivel local si judetean, proiectul va aduce, odata cu Conventia de la
Ramnicu Sarat, o crestere a numarului de tineri in pozitii alese, asumata de catre fiecare
comunitate in parte, astfel incat odata cufinalizarea proiectului, fiecare comunitate va fi capabila sa
isi coordoneze prin structurile create si conexiunile realizate directiile si perspectivele comunitatii,
cunoscand faptul ca tinerii sunt dispusi si pregatiti pentru a-si asuma un rol in decizie. Judetul
Buzau va reprezenta initiatorul unui concept inovator, a unei viziuni ce pune ordine in logica si
esenta deciziei, pornind de la nevoi si terminand prin decizie.
La nivel national, modelul Federatiei FORTES si a judetului Buzau, de comunicare public private
intre sectorul administrativ, sectorul ONG si comunitatile locale de tineri, ca forma de dialog
strcuturat, va impacta la nivel de know-how si motivare si celelalte judete si localitati din Romania,
acolo unde exista nevoia sustinerii si promovarii tinerilor in administratia locala si mai mult de atat

a crearii unor comunitati locale si judetene de implicare, in care problemele sectorului de tineret sa
fie solutionate in mod direct de tineri, in timp ce factorii de decizie sa constituie structura de
suport, consultare si evaluare, acolo unde este cazul.
La nivel European si international impactul finantarii proiectului va fi unul major, Campania de
promovare si diseminare a rezultatelor, atat in mediul online cat si in mediul offline, utilizarea
platformelor online ale primariilor care vor disemina si multiplica rezultatele in contact cu
comunitati infratite ori entitati cu rol in sectorul de tineret sau administrative din Europa si la nivel
international, vor produce efecte de motivare, oferire a unui exemplu palpabil, buna practica.
Unicitatea proiectului si amploarea sa sunt determinate de numarul mare de comunitati implicate,
30, de complexitatea ideii propuse, de urgenta problemei ce afecteza atat sectorul de tineret cat si
comunitatile locale, coroborate cu metode alternative de abordare a relatiei dintre tineri si
decidenti, crearea unui cadru non-formal, lansarea unor forme de comunicare directa, posibilitatea
de asumare prion structurile create a unor perspective commune, toate genereaza un impact
multiplu, in care efectul superior va fi concretizat in deschidere, colaborare, masuri specifice,
consultare si in final support pentru tinerii capabili si cu viziune pentru a accesa pozitii de
reprezentare a comunitatilor locale.
Echipa de implementare:
Ceparu Florin – Coordonator de proiect, Email: ceparuflorin86@gmail.com, Tel: 0762659525
Cristian Turcu – Coordonator promovare, Email: cristianturcu29@yahoo.com, Tel: 0766692102
Volodea Mateevici – Presedinte FORTES, Email: volodeamateevicii@gmail.comm Tel: 0763246068

