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Rezumat 

Planul de acțiune pentru tineret este un angajament politic față de tinerii din întreaga lume și o foaie de 

parcurs operațională menită să contribuie la construirea unor societăți democratice, egalitare, durabile și 

pașnice, pentru generațiile prezente și viitoare.  

Acest plan al UE recunoaște rolul esențial al tinerilor în abordarea provocărilor globale complexe și 

stabilește cadrul pentru un parteneriat extern puternic.  

 

Cuvinte-cheie   

tineret, cooperare internațională, egalitate de gen, relații externe ale Uniunii Europene, politici pentru 

tineri, politică socială, libera circulație a lucrătorilor, spațiul de libertate, securitate și justiție  

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/urpilainen_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/urpilainen_en
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/JOIN_2022_53_RO_ACT_part1_v3.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/cult/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/femm/home/highlightsâ
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/deve/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/afet/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/empl/home/highlights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=JOIN(2022)0053&l=en
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/eycs/2022/11/28-29/
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1. CONTEXT 

De-a lungul timpului, Uniunea Europeană a 

fost implicată în acțiuni pentru tineret, oferind 

posibilitatea sporirii solidarității între generații, 

construirii societății egalitare, durabile și reziliente, 

în conturarea soluțiilor care vor avea un impact 

asupra viitorului planetei. 

În contextul pandemiei generate de COVID-

19 și al războiului Rusiei împotriva Ucrainei s-a 

consolidat parteneriatul cu tinerii din întreaga lume, 

prin Planul de acțiune pentru tineret în cadrul acțiunii 

externe a UE pentru 2022-2027.  

Uniunea Europeană și-a propus eliminarea 

barierelor juridice, culturale și economice care 

limitează implicarea civică și politică a tinerilor. 

Între 2008 și 2021 au fost elaborare următoarele documente dedicate tineretului: 

 
RAPORTUL ONU PRIVIND TINERETUL DIN 2020: 
 
Populația tânără este mai numeroasă ca niciodată 
(1,8 miliarde de tineri), cu vârsta cuprinsă între 10 
și 24 de ani.  
Dintre aceștia: 

 90% trăiesc în țări cu venituri mici și medii; 

 aproximativ 600 de milioane trăiesc în situații 
de conflict sau de fragilitate; 

 circa 71 de milioane nu au un loc de muncă ; 

 264 de milioane de copii și tineri nu sunt 
școlarizați.  

https://www.un.org/development/desa/youth/publications/2020/01/wyr-2/
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 2008 - Ghidul acțiunii externe a tinerilor (Direcția generală pentru educație și cultura 

Parlamentului European) reprezintă un instrument de orientare pentru cei care participă la Programul 

Tineret în Acțiune1;   

 2009 - Comunicarea „O strategie a UE pentru tineret : investiție și mobilizare - O metodă deschisă 

de coordonare reînnoită pentru abordarea provocărilor și oportunităților tineretului” COM(2009)200  – 

stabilește că tinerii reprezintă o prioritate în viziunea socială a Uniunii Europene; 

 2009 - Rezoluția Consiliului UE privind un cadru reînnoit pentru cooperarea europeană în 

domeniul tineretului (2010-2018) susține că aplicarea metodei deschise de coordonare și integrare a 

chestiunilor privind tineretul în alte politici și în Pactul european pentru tineret (Consiliul European, 

martie 2005) reprezintă unul dintre instrumentele care contribuie la atingerea obiectivelor de la Lisabona 

pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă; 

 2012 - Raportul comun pentru 2012 al Consiliului și al Comisiei privind punerea în aplicare a 

cadrului reînnoit pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului (2010-2018) a evaluat progresele 

înregistrate în vederea stabilirii unui nou set de priorități în domeniu; 

 2012 – Raportul comun al Consiliului și al Comisiei privind punerea în aplicare a cadrului reînnoit 

pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului (2010-2018) a evidențiat rezultatele implementării 

primului ciclu trienal; 

 2014 - Rezoluția Consiliului UE privind un plan de lucru al Uniunii Europene pentru tineret 

pentru 2014-2015 a invitat statele membre să continue promovarea implicării active a punctului de vedere 

al tinerilor în elaborarea politicilor naționale cu privire la Strategia Europa 2020 și la semestrul european; 

să informeze periodic tinerii și organizațiile de tineret privind evoluția punerii în aplicare a planului de 

lucru european, cu scopul de a asigura pertinența și vizibilitatea activităților. 

 2015 - Rezoluția Consiliului UE privind un plan de lucru al Uniunii Europene pentru tineret 

pentru perioada 2016-2018 invită statele membre să promoveze implicarea activă a ministerelor 

tineretului în elaborarea de politici naționale legate de Strategia Europa 2020 și de semestrul european, 

pe baza Concluziilor Consiliului privind maximizarea potențialului politicii pentru tineret în abordarea 

obiectivelor Strategiei Europa 2020; să ia în considerare în mod corespunzător cadrul reînnoit pentru 

cooperarea europeană în domeniul tineretului 2010-2018 și acest plan de lucru în dezvoltarea politicii la 

nivel național și regional, după caz; 

 2018 - Strategia UE pentru tineret 2010-2018 stabilește un cadru de cooperare pentru anii 2010-

2018. Comunicarea Comisiei privind implicarea, conectarea și responsabilizarea tinerilor: o nouă 

strategie a UE pentru tineret -COM(2018)269  urmărește consolidarea legăturii dintre UE și tineri prin 

moduri incluzive și digitale de dialog; 

 2018 - Rezoluția Consiliului UE privind un cadru pentru cooperarea europeană în domeniul 

tineretului - Strategia Uniunii Europene pentru tineret pe perioada 2019-20272 propune stimularea 

participării tinerilor la viața democratică, sprijinirea implicării în viața socială și angajamentul civic. 

România a fost primul stat care a coordonat implementarea Strategiei Europene de tineret în perioada în 

care a deținut Președinția Consiliului Uniunii Europene. Trioul România-Finlanda-Croația a subliniat 

necesitatea creării de oportunității pentru tineri.  

 2021 - Strategia UE privind drepturile copilului și Garanția europeană pentru copii, comunicarea 

Comisiei privind această strategie COM(2021)142 urmăresc protejarea copiilor prin politicile UE; 

 2021 - Propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al 

tineretului 2022 urmărește stimularea eforturilor Uniunii, ale statelor membre și ale autorităților regionale 

și locale în vederea sprijinirii și implicării tinerilor. 

                                                           
1 Uniunea Europeană a propus în vederea promovării cetățeniei europene active, a solidarității și a toleranței, pentru sprijinirea 

mobilității, a învățării non-formale și a dialogului intercultural. 
2 Despre inițiativă și evaluarea intermediară mai multe detalii aici. 

https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/tools/documents/programme-guide-2008_ro.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52009DC0200
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32009G1219(01)
http://old.mts.gov.md/content/pactul-european-pentru-tineret-european-youth-pact
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52012XG1220(01)
https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/eu-youth-report-2012_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:42014Y0614(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:42015Y1215(01)
https://youth.europa.eu/strategy/strategy-2010-2018_en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_269_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.456.01.0001.01.RON&toc=OJ%3AC%3A2018%3A456%3AFULL
https://ctr.ro/strategie-ue-tineret-2019/
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-strategy-rights-child-and-european-child-guarantee_ro
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_142_RO_ACT.pdf
https://youth.europa.eu/year-of-youth_ro
https://youth.europa.eu/year-of-youth_ro
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13539-EU-Youth-Strategy-2019-2027-interim-evaluation_en
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Printre programele Uniunii Europene dedicate tineretului menționăm3: 

 Evenimentul tinerilor europeni (EYE); 

 Programul „Școli-ambasador ale Parlamentului European”; 

 Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni; 

 Portalul european pentru tineret; 

 Conferința privind viitorul Europei; 

 Programul Erasmus+; 

 Europa creativă 2021-2027; 

 Inițiativa DiscoverEU; 

 Corpul european de solidaritate. 

 

2. PREZENTAREA STRATEGIEI 

2.1. Obiectivul general 

Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

securitate au adoptat, la începutul lui octombrie a.c., Planul de acțiune pentru tineret în cadrul acțiunii 

externe a Uniunii Europene pentru 2022-2027, care reprezintă primul cadru de politică pentru un 

parteneriat strategic cu tinerii din întreaga lume pentru un viitor rezilient, incluziv și sustenabil.  

 

2.2.  Prezentarea propriu-zisă  

Planul de acțiune pentru tineret în cadrul acțiunii externe a UE se bazează pe 3 piloni de acțiune 

(mobilizarea, capacitarea și conectarea), care vor contribui la conturarea parteneriatului UE cu tinerii. 

Vor fi consolidate inițiativele în curs și vor fi lansate noi inițiative-cheie pentru tinerii din întreaga lume, 

precum: 

 Inițiativa „Tineretul și femeile în democrație” va sprijini organizațiile locale și tinerii activiști, 

care promovează reformele democratice, combaterea corupției, educația civilă sau care își desfășoară 

activitatea ca observatori ai alegerilor cetățenești, promovarea dreptului de vot, a libertății de asociere și 

de întrunire. 

 Fondul de capacitare a tinerilor,-o nouă inițiativă-pilot, va oferi sprijin financiar inițiativelor 

conduse de tineri în țările partenere, punând accentul pe aplicarea obiectivelor de dezvoltare durabilă la 

nivel local, în special pe cele legate de mediu și de schimbările climatice sau de incluziunea tinerilor 

vulnerabili și marginalizați. 

                                                           
3 Mai multe date despre politicile de tineret se pot consulta în fișa descriptivă despre Uniunea Europeană a Parlamentul 

European dedicată tineretului.  
 

 
Planul de acțiune va contribui la îndeplinirea angajamentelor internaționale asumate prin Agenda 2030 pentru 

dezvoltare durabilă a Organizației Națiunilor Unite și prin Acordul de la Paris privind schimbările climatice. 
 

https://european-youth-event.europarl.europa.eu/en/
https://www.europarl.europa.eu/ambassador-school/ro/index.html
https://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/ro/introduction.html
https://europa.eu/youth/home_ro
https://futureu.europa.eu/?locale=en
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/erasmus-plus-programme/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/creative-europe-2021-2027/
https://europa.eu/youth/discovereu_en
https://europa.eu/youth/solidarity/mission_ro
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/141/tineret
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 Academia de tineret Africa-Europa va concentra un sprijin financiar către învățarea formală/ 

informală și schimburi de experiență pentru tinerii care doresc să își îmbunătățească competențele de 

conducere și să creeze rețele de factori de schimbare în Africa. 

 Inițiativa „Global Gateway” se înscrie în eforturile 

instituțiilor UE de a marca Anul european al tineretului 2022, 

inclusiv și dimensiunea sa internațională, accentuând rolul 

important al tinerilor în construirea unui viitor mai bun – 

ecologic, incluziv și digital. 

Planul de acțiune pentru tineret se alătură inițiativelor prevăzute 

în Pilonul european al drepturilor sociale, pe implementarea 

Planului de acțiune al UE pentru egalitatea de gen (GAP) III, 

punând accentul pe capacitarea fetelor și a femeilor tinere. 

Acest plan are un caracter global și va fi implementat prin abordări specifice adaptate nevoilor și 

circumstanțelor tinerilor din statele terțe vizate de politica de vecinătate și de extindere a UE - Africa, 

Orientul Mijlociu, America Latină și zona Caraibilor, Asia și Pacific. 

 

2.3. Strategia 

Parteneriatul strategic al UE cu tinerii în cadrul acțiunii externe se va ghida după 4 principii: 

 o abordare bazată pe drepturile omului și egalitatea de gen - în conformitate cu politica 

relevantă a UE: GAP III, Strategia privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ, Planul de acțiune al 

UE de combatere a rasismului, Strategia privind drepturile persoanelor cu handicap;  

 o abordare participativă pentru facilitarea schimbării transformatoare - prin implicare la 

nivel național, regional și global pe parcursul întregului ciclu de politici și programe externe ale UE; 

 incluziunea tinerilor - prin integrarea perspectivelor și a nevoilor acestora în procesele de 

programare și elaborare a politicilor, în dialogurile politice în toate domeniile; 

 elaborarea politicilor bazată pe date concrete și asumarea răspunderii - prin monitorizarea 

cadrul UE privind politicile de tineret și evaluarea acțiunii externe, prin adoptarea unor indicatori 

specifici pentru tineret, prin promovarea colectării de date și a cercetării orientate spre și conduse de 

tineri.   

 

2.4. Programare comună și implementare  

Planul de acțiune pentru tineret identifică prioritățile și principalele obiective axându-se pe 3 domenii 

principale de acțiune: implicare, conectare și responsabilizare. 

În cadrul unui proces de dialog, derulat între 2017 și 2018, la care au participat tineri din întreaga Europă, 

au fost elaborate 11 obiective europene pentru tineret. Strategia UE pentru tineret trebuie să contribuie 

la realizarea acestei viziuni a tinerilor și la Planul de acțiune pentru tineret în cadrul acțiunii externe a 

UE 2022 – 2027. 

Uniunea Europeană va promova o abordare de tip „Echipa Europa” pentru punerea în aplicare a planului 

de acțiune pentru tineret, la nivel național, regional și multilateral prin mai multe instrumente, precum 

activități de învățare reciprocă, instrumente de planificare a activităților naționale viitoare, dialog UE cu 

tinerii, platforma dedicată Strategiei UE pentru tineret.  

Inițiativa „Global Gateway” este  o nouă 
strategie europeană care vizează 
dezvoltarea unor legături inteligente, 
curate și sigure în 3 sectoare - digital, 
energie și transport - și consolidarea 
sistemelor de sănătate, educație și 
cercetare din întreaga lume. 

https://youth.europa.eu/year-of-youth_ro
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_ro.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_2184
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0698
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_565_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_565_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_101_RO_ACTE_f.pdf
https://youth.europa.eu/strategy/engage_en
https://youth.europa.eu/strategy/connect_en
https://youth.europa.eu/strategy/empower_en
https://youth.europa.eu/strategy/european-youth-goals_en
https://europa.eu/capacity4dev/wbt-team-europe
https://youth.europa.eu/strategy/mutuallearning_en
https://youth.europa.eu/strategy/futurenatplanners_en
https://youth.europa.eu/strategy/euyouthdialogue_en
https://youth.europa.eu/strategy/euyouthdialogue_en
https://youth.europa.eu/strategy/euyouthstrategyplatform_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_ro
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Coordonatorul UE pentru tineret este punctul de contact al Comisiei Europene pentru tineri. 

 

2.5. Implicarea semnificativă a tinerilor în acțiunea externă a UE 

UE va spori implicarea instituțională a tinerilor pentru a promova politicile și acțiunile externe ale UE 

prin crearea unei platforme a UE pentru dialogul periodic cu organizațiile de tineret, ca un element nou 

al Forumului de politici privind dezvoltarea, iar prin Comitetul de reflecție al tinerilor pentru parteneriate 

internaționale se va realiza participarea tinerilor la acțiunea externă a UE.  

Se vor organiza consultări obligatorii ale organizațiilor de tineret și structuri consultative pentru tineret, 

prin care se va oferi consiliere delegațiilor UE cu privire la prioritățile specifice fiecărei țări. Se vor 

elabora foi de parcurs ale UE cu privire la cooperarea cu organizațiile societății civile, inclusiv o 

perspectivă privind tineretul. 

În ultimii ani, tinerii au promovat au dat curs Agendei comune a ONU prin sprijinirea înființării unui 

Birou al ONU pentru tineret și s-au implicat în parteneriatele încheiate între UE și Africa, Asia, America 

Latină și zona Caraibilor, țări vizate de politica de vecinătate, regiunea mediteraneeană și țările din Golf. 

 

2.6. Un mediu favorabil participării civice și politice a tinerilor 

Acțiunea UE urmărește să promoveze dialogul politic cu țările partenere și includerea tinerilor în 

dialogurile politice și în materie de politici cu autoritățile naționale, în procesul decizional. Prin 

sprijinirea angajamentului civic, voluntariatului și asumarea rolului de lider în rândul tinerilor se vor 

consolida capacitățile naționale de a lucra împreună și de a sprijini cadrele de politică naționale în 

domeniul tineretului, ținând seama de principiul justiției și al dialogului între generații.  

 

3. POZIȚII ȘI LUCRĂRI ALE INSTITUȚIILOR UE  

 

3.1. Consiliul Uniunii Europene 

►4 aprilie 2022 - Concluziile privind consolidarea schimburilor interculturale prin mobilitatea artiștilor 

și a profesioniștilor din sectoarele culturale și creative, precum și prin multilingvism în era digitală –

invită statele membre să promoveze cooperarea dintre autoritățile culturale și cele responsabile de 

aspectele administrative legate de mobilitate, în special prin garantarea unui acces mai bun al acestora la 

oportunitățile de mobilitate în UE. De asemenea, solicită elaborarea unei politici digitale ambițioase în 

materie de dezvoltare a tehnologiilor lingvistice, de traducere, precum și de învățare și predare a limbilor 

străine pe tot parcursul vieții.  

►4 aprilie 2022 - Concluziile Consiliului UE privind elaborarea unei strategii europene pentru 

ecosistemul industriilor culturale și creative propun consolidarea diversității culturale europene printr-o 

strategie aplicabilă tuturor sectoarelor și industriilor culturale și creative, care să promoveze creativitatea 

și diversitatea expresiei culturale europene. 

►8 iunie 2020 – Concluziile Consiliului UE privind tineretul în acțiunea externă invită Comisia 

Europeană, Înaltul Reprezentant și statele membre să elaboreze să urmărească asigurarea unei mai mari  

complementarități între toate politicile, programele și instrumentele relevante;  susțin elaborarea unui 

plan de acțiune care să dezvolte seturi de instrumente adecvate pentru a se asigura că acțiunea externă a 

UE contribuie la implicarea globală semnificativă a tinerilor la toate nivelurile în toate regiunile. 

https://youth.europa.eu/strategy/euyouthcoordinator_en
https://europa.eu/capacity4dev/policy-forum-development#:~:text=The%20Policy%20Forum%20on%20Development,with%20European%20Institutions%20and%20bodies.
https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/youth/youth-sounding-board_en
https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/youth/youth-sounding-board_en
https://www.un.org/en/common-agenda
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/countries_en
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/eycs/2022/04/04-05/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7809-2022-INIT/RO/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/06/08/youth-in-external-action-council-adopts-conclusions/
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3.2. Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene 

►Raportul JRC „Tineretul în acțiune externă - punerea în legătură cu politici și date” contribuie la 

abordarea Planului de acțiune pentru tineret privind acțiunea externă a UE, precum și la alte politici de 

tineret din UE și din întreaga lume și sprijină trecerea către o mai mare coerență și coordonare a politicilor 

și programelor privind tineretul în acțiunea externă a UE. Raportul urmărește evoluția tineretului 

internațional, UE și național și descrie măsura în care acestea sunt aliniate la obiectivele de dezvoltare 

durabilă; cartografiază datele internaționale despre tineret într-o serie de domenii tematice principale, 

evaluând disponibilitatea și accesibilitatea a peste 250 de indicatori oficiali și neoficiali; evidențiază 

lacune și recomandă pașii de urmat pentru o mai mare acoperire și coerență a datelor internaționale despre 

tineret, punând accentul pe participarea tinerilor la acțiuni externe. 

 

4. INFORMAȚII ȘI EVOLUȚII DIN ROMÂNIA 

 

►Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 5 iunie 2013, cu modificările și completările 

ulterioare stabilește măsurile necesare pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe 

criteriul de sex, în toate sferele vieții publice din România. 

► Legea tinerilor nr. 350/2006, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 648 din 27 iulie 2006, 

reglementează cadrul juridic necesar asigurării de condiţii adecvate integrării socio-profesionale a 

tinerilor, conform necesităţilor şi aspiraţiilor acestora. 

►Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse asigură coordonarea aplicării strategiei și 

politicilor Guvernului în domeniile politicilor familiale, tineretului, protecției drepturilor copilului și 

adopției, violenței domestice și egalității de șanse între femei și bărbați. (H.G nr. 22/2022 privind 

organizarea și funcționarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, publicată în  

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 6 ianuarie 2022). În același sens, a se vedea H.G. nr. 

197/2022 privind organizarea și funcționarea direcțiilor județene pentru familie și tineret, respectiv a 

Direcției pentru Familie și Tineret a Municipiului București,  publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 146 din 14 februarie 2022. 

►Ministerul afacerilor externe - Programul multianual strategic: cooperarea internațională pentru 

dezvoltare şi asistența umanitară în perioada 2020-2023 susține că România va continua să promoveze 

copiii și tinerii în politicile de dezvoltare. Evidențiază că în statele insulare mici în curs de 

dezvoltare(SIDS) din Caraibi și Pacificul de Sud, proiectele de cooperare urmăresc, printre altele, și 

dezvoltarea unor oportunități educaționale pentru tineri. 

►Ministerul Educației a pus în dezbatere publică „Planul de acțiune pentru tineret” în cadrul acțiunii 

externe a UE pentru 2022 – 2027. În acest sens, a fost lansat un sondaj public pentru a colecta opiniile și 

contribuțiile părților interesate relevante ca parte a procesului de consultare specifică pentru a contribui 

la acest document. Consultarea publică este deschisă până la 28 noiembrie 2022.  

 

5. ALTE RESURSE UTILE  

 

 Planul de acțiune pentru tineret - Întrebări și răspunsuri 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130554
https://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2020/pdf_2020/program_multianual_strategic_2020_2023_ro.pdf
https://www.edu.ro/cadru-european
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/YAPOnlineSurvey
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_5882
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 Raport privind indicatorii referitori la tineret elaborat de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei 

Europene 

 Anul european al tineretului 2022 

 Analiza consultării specifice privind Planul de acțiune pentru tineret în cadrul acțiunii externe a 

UE – ianuarie 2022 

 Anexe la raport – Analiza consultării specifice privind Planul de acțiune pentru tineret  

 

 

Carmen Denisa ION 

8 noiembrie 2022 

 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130554
https://youth.europa.eu/year-of-youth_ro
https://international-partnerships.ec.europa.eu/document/13731e4b-8447-4ccf-839c-44e6d4fa9628_en
https://international-partnerships.ec.europa.eu/document/a7948052-54f0-4478-8b8e-aad737ef5e6a_en

