
Stimată doamnă Gabriela Firea, Primar General al Municipiului București 
Stimați membri ai Consiliului General al Municipiului București, 
Stimați reprezentanți ai Centrului pentru Tineret al Municipiului București, 

 
Organizațiile semnatare doresc să fie partenerele administrației publice locale în procesele decizionale 
care îi afectează pe tineri. În acest sens, salutăm înființarea Consiliului Consultativ pe Probleme de 
Tineret al Municipiului București (CCPT-MB), structură consultativă a Consiliului General al Muncipiului 
București. 

 
Suntem, însă, profund indignați de modul în care Centrul pentru Tineret al Municipiului București pare 
să încerce să impună falși reprezentanți prin modul abuziv în care asigură secretariatul acestui consiliu. 
Mai exact, prin constituirea Plenului (acceptarea membrilor CCPT-MB) în perioada vacanțelor, 
refuzarea acceptării celor înscriși după data de 20 August 2017 și tentativa de organizare a alegerilor 
pentru funcția de Președinte în perioada vacanței universitare și fără a avea un Regulament / 
Procedură publică de vot, Centrul pentru Tineret al Muncipiului București riscă să genereze 
următoarele probleme: 
-     Erijarea consiliului consultativ într-o falsă structură de reprezentare care să fie folosită ulterior 

de Primărie nu pentru a colecta toate opiniile relevante într-o anumită privință și a le transmite 
factorilor de decizie, cum ar fi normal, ci pentru a forța legitimarea anumitor decizii ale 
administrației locale ca fiind agreate de o „majoritate” a organizațiilor de/pentru tineret; 

-  Contestarea oricăror proceduri desfășurate ca urmare a neacceptării statutului de participant la 
consiliul consultativ pentru toți cei interesați dar care nu au depus documentele necesare 
înscrierii în perioada vacanței; 

-  Apariția suspiciunii că Primăria sau o instituție subordonată ei (centrul pentru tineret) urmărește 
subordonarea și controlul politic al mișcării de/pentru tineret și că, de fapt, alegerile urmăresc 
crearea unei acoperiri așa-zis „democratice” pentru finanțarea preferențială a organizațiilor 
de/pentru tineret docile, prietene sau care sunt legate prin diferite interese de cei care 
instrumentează această abordare; 

-  Înstrăinarea unei părți semnificative a organizațiilor de și pentru tineret independente și a 
experților care ar putea aduce contribuții valoroase, dar nu vor vrea să fie asociați cu o astfel de 
abordare și, implicit, eliminarea unui număr semnificativ de organizații și experți din procesul 
consultativ; 

 
În vederea asigurării unei funcționări adecvate a structurii consultative, vă rugăm să luați următoarele 
măsuri: 
-     O persoană aleasă sau desemnată de o structură a unei autorități publice, cum este CCPT MB, 

nu poate fi reprezentantul tinerilor sau organizațiilor de/pentru tineret. Prin urmare, propunem 
eliminarea poziției de „Președinte” din regulamentul de funcționare al CCPT MB. Dacă se dorește 
asigurarea în parteneriat a secretariatului de către organizații de/pentru tineret și Centrul pentru 
Tineret al Municipiului București, acest lucru poate fi făcut printr-un birou restrâns format din 
reprezentanți desemnați de principalele structuri naționale de/pentru tineret cu filiale / 
organizații membre în București și ai celor federative locale, astfel încât toate punctele de interes 
pentru oricare organizație de/pentru tineret să poată ajunge pe ordinea de zi, iar o eventuală 
(co)moderare a ședințelor să se facă rotativ; 

-      Asigurarea primirii, pe loc, a oricărei structuri neguvernamentale de/pentru tineret care vrea să 
participe la ședințele CCPT MB și depune sau prezintă actele necesare înainte de începerea 
ședinței. În acest sens, persoanele care asigură secretariatul pot fi prezente la locul în care se 
desfășoară ședința cu 30 – 60 de minute înainte de începerea ei, pentru a primi, înregistra și 
confirma solicitările primite; 



-   Primirea, la ședințe, a persoanelor cu expertiză pe problematicile discutate și chiar întocmirea 
unui registru de experți în politici publice cu impact asupra tinerilor care doresc să contribuie la 
consultări; 

 
Avem încredere, doamnă Primar General, doamnelor și domnilor consilieri generali și stimați 
reprezentanți ai Centrului pentru Tineret al Municipiului București, că doriți cu adevărat un parteneriat 
nepartizan politic cu structurile neguvernamentale de și pentru tineret din București, dezvoltarea 
politicilor și activităților pentru tineret și, implicit, o viață mai bună pentru tineri. Sperăm sincer să 
confirmați această încredere și să puneți în aplicare sugestiile noastre. 
 
În speranța unui răspuns pozitiv, vă asigurăm de toată considerația noastră! 
 
Semnatari:  

1. Consiliul Tineretului din România - CTR 
2. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România - ANOSR 
3. Consiliul Național al Elevilor - CNE 
4. Fundația Națională pentru Tineret - FNT 
5. Organizatia de Tineret a Blocului National Sindical - OT BNS 
6. Comisia Națională de Tineret a Confederației Naționale Sindicale „Cartel Alfa” - CNT Cartel 

Alfa 
7. Asociația Națională a Surzilor din România - Filiala Tineret 
8. Fundația pentru Tineret a Municipiului București - FTMB 
9. Consiliul Muncipal al Elevilor București - CMEB 
10. AEGEE - București 
11. Asociația Student Sport 
12. Asociația Studenților de la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din Universitatea din 

București - AS SAS 
13. Asociația Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine București - ASLS 
14. Asociația Studenților la Psihologie și Științele Educației București - ASPSE 
15. Organizația Studenților Basarabeni din București - OSB București 
16. Asociația pentru Integrarea Tinerilor Dezavantajați 
17. Asociația Club KIAI 
18. Clubul Sportiv SPORTIN BUCUREȘTI 
19. Asociația Clubul Sportiv Jissen Do 
20. Fundația CRED - Centrul Român pentru Educație și Democrație 
21. Fundația “Phoenix” 
22. Sindicatul pentru Tineret al Blocului Național Sindical STBNS 
23. Organizația de Tineret PUBLISIND 
24. Asociația liberté de pensée 
25. Social DOers București 

 


