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17 mai 2022 

România - epicentrul european pentru activitatea de tineret 
 

 
300 de lucrători de tineret - profesioniști care lucrează cu tinerii - din 30 de țări se 
întâlnesc în perioada 17-20 mai 2022 la Cluj-Napoca, în cadrul a două evenimente 
de referință: cea de-a 4-a ediție a conferinței europene Europe Goes Local și cea de-a 
2-a Convenție Națională a Lucrătorilor de Tineret din România.  
 
 
Ambele evenimente, găzduite de Centrul Regional de Excelență pentru Industrii 
Creative din Cluj-Napoca, se concentrează pe activitatea de lucru cu tinerii la nivel 
de comunitate locală, cu accent pe următoarele teme: 
 

• dezvoltarea de planuri de lucru și suport pentru lucrul de tineret la nivel local  

• oferta pentru lucrul cu tinerii și rolul autorităților locale în beneficiul tinerilor  

• bune practici în activitatea de lucru cu tinerii la nivel național și european 

• dezvoltarea unui ecosistem de tineret sustenabil la nivel național și european 

• activități de tineret adaptate pentru lucrul în urban, rural, dar și virtual 

• activități de tineret în context post-pandemic și de lucru cu refugiații 

• dezvoltarea unei Carte Albe a lucrătorului de tineret în România 

• instrumente și mecanisme de suport pentru dezvoltarea unei comunități de 
lucrători de tineret 

 
 
Joi, 19 mai, în intervalul orar 11.15 - 12.15 participanții vor putea 
transmite cele mai importante idei în cadrul unei discuții de tip panel la 
care și-au anunțat participarea Comisarul European pentru Inovare, 
Cercetare, Cultură, Educație și Tineret - Maryia Gabriel și Președintele 
Comitetului European al Regiunilor - Apostolos Tzitzikostas. 
 
Programul integral poate fi consultat aici. 
 
Cele două evenimente sunt organizate în cadrul Anului European al Tineretului de 
către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și 
Formării Profesionale (ANPCDEFP, instituția care implementează în România 
programele europene Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate), în colaborare 
cu JINT (Agenția Națională pentru Erasmus+ din Belgia/regiunea Flamandă) și cu 
Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. 
 
 
 

https://transform.lineupr.com/conlucratin/schedule
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Persoană de contact: 
Andrei Popescu 
Coordonator Departament Tineret  
ANPCDEFP 
Email: andrei.popescu@anpcdefp.ro 
Telefon: 0724.137.137 
 
 

 
 
Europe Goes Local este un parteneriat strategic între 25 de Agenții Naționale care 
gestionează programele Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate și alți actori relevanți, 
printre care 120 de municipalități din cele 25 de țări participante. Principalul scop al 
proiectului inițiat în 2016 este de a contribui la creșterea calității activităților pentru tineret 
realizate la nivel local, în special prin facilitarea colaborării dintre municipalități/instituții 
publice locale responsabile de componenta de tineret și alți actori implicați în proces. 
Agenția Națională din România s-a alăturat oficial proiectului în martie 2020. Detalii 
despre Europe Goes Local aici. 
 
 
Convenția Națională a Lucrătorilor de Tineret din România este evenimentul care își 
propune să pună în contact profesioniștii din domeniul lucrului cu tinerii din toată țară. 
Evenimentul oferă un cadru de lucru și de împărtășit bune practici și rezultate relevante 
pentru lucrătorii de tineret. În egală măsură, Convenția este un spațiu în care sunt abordate 
provocările ce apar în activitatea lucrătorilor de tineret și în care sunt identificați pașii 
pentru colaborare și sprijin reciproc. 
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