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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

Privind înfiinţarea Centrului de Tineret Întorsura Buzăului 

 

Motivaţie 

 

 Din experienţa acumulată în cei 10 ani de funcţionare a Centrului de Tineret din Sfântu 

Gheorghe, putem observa că existenţa unei astfel de facilitaţi pentru tinerii din zonă poate fi un 

generator pentru iniţiative ale acestora şi de ce nu pentru înfiinţarea de noi organizaţii de tineret. 

Totodată Centrul de Tineret, prin baza lui materială – sediu, unde tinerii au posibilitatea de a se 

întâlni după orele de curs, calculatoarele conectate la internet, etc -, este un suport real de a 

atrage fonduri nerambusabile pentru proiectele de tineret din zonă. După cele arătate mai sus, 

putem afirma că extistenţa unui centru de tineret într-o zonă de dezvoltare urbană policentrică 

este benefică pentru a diversifica viaţa de tineret şi a oferi experienţe în domeniul formării 

profesionale sau a învăţării nonformale pe termen mediu şi lung, pentru a stopa exodul tinerilor. 

 

 

Descrierea zonei1 

 

 Zona de dezvoltare urbană policentrică Întorsura Buzăului cuprinde pe lângă oraşul 

Întorsura Buzăului, comunele Dobârlău, Barcani, Valea Mare şi Sita Buzăului. Distanţa între 

Sfântu Gheorghe - municipiul reşedinţă de judeţ şi oraşul Întorsura Buzăului este de 52 km. Din 

punct de vedere economic, această  zonă este slab dezvoltată, cu o rată a şomajului peste media 
                                                             
1 Strategia de dezoltare a ora ului Întorsura Buzăului 
(http://www.primaria.intorsura.ro/documente/strategie_dezvoltare/4.pdf) 
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judeţului. Majoritatea persoanelor lucrează în agricultură, iar  o parte a populaţiei şi-a găsit loc 

de muncă în Braşov sau Sfântu Gheorghe şi o alta în afara graniţelor ţării. Există puţine 

comapanii în zonă cu peste 20 de angajaţi, majoritatea fiind întreprinderi mici.  

 În ceea ce priveşte educaţia în oraşul Întorsura Buzăului există 11 unităţi publice 

educaţionale: 5 grădiniţe, 4 şcoli generale şi  licee. În Liceul Technologic Nicolae Bălcescu şi 

Liceul Teoretic Mircea Eliade sunt înscrişi tineri din toată zona respectiv Dobârlău, Barcani, 

Valea Mare. Sita Buzăului – judeţul Covasna, precum şi Vama Buzăului, Teliu şi Budila – 

Judeţul Braşov. După terminarea liceului aprox. 45% îşi continuă studiile în anumite centre 

universitare, 15% urmează cursuri postliceale şi peste 25 % din tinerii absolvenţi rămân şomeri. 

În cazul şcolilor vocaţionale rata şomajului după terminarea studiilor este şi mai mare ajungând 

la 48%. 

 După terminarea cursurilor universitare foarte puţini se întorc acasă, durata medie de 

aşteptare pentru găsirea unui loc de muncă este de 3 ani. 

Posibilităţile de dezvoltare ale zonei, având în vedere cadrul natural deosebit, conduc spre 

agroturism (dovadă numărul mare de pensiuni construite recent). 

 Strucruri formale şi informale de tineret: în zona Întorsura Buzăului există trei asociaţii 

care au ca scop probleme ale tinerilor. Aceste organizaţii neguvernamentale sunt organizaţii 

pentru tineret, ţinând cont de faptul că membrii şi conducerea sunt persoane sub 35 de ani. În 

cadrul liceului există consiliul elevilor, afiliat la Consiliul Judeţean a elevilor, structură fără 

personalitate juridică. 
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Centrul de Tineret din Întorsura Buzăului 

 

 Având în vedere cele arătate mai sus, înfiinţarea unui Centru de Tineret în oraşul 

Întorsura Buzăului ar fi necesar pentru a ajuta tinerii din zonă, ajutorul constând în: 

1. accesul la informaţie privind: 

a. accesul la educaţie universitară din ţară şi din străinătate ( burse de 

studii ) 

b. cursuri de calificare  

c. cursuri de educaţie nonformală 

d. proiectele de finanţare nerambursabile în vederea 

 înfiinţârii IMMuri 

 înfiinţării de pensiuni agroturistice 

2. promovarea asociativităţii în rândul tinerilor 

3. facilitarea organizării proiectelor de tineret din zonă 

4. atragerea de fonduri nerambursabile judeţene, naţionale şi europene 

 

organizaţii de tineret din jud. Covasna
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Pentru înfiinţarea Centrului de Tineret, primăria Întorsura Buzăului a oferit un 

spaţiu adecvat şi s-a angajat pentru susţinerea centrului cu plata utilităţilor pe perioada 

funcţionării acestuia. În acest sens se va încheia un protocol de colaborare între cele două 

instituţii. Totodată pentru o funcţionare mai eficientă, se vor încheia parteneriate şi cu 

asociaţiile pentru tineret din oraş şi de asemenea  cu Consiliul Elevilor din Liceul Nicolae 

Bălcescu şi Mircea Eliade. 

Pentru buna desfăşurare a activităţii din Centrul de Tineret Întorsura Buzăului este 

nesesar de:  

 echipamente IT – 4 unităţi (calculator, monitor, periferice) 

 imprimantă muntifuncţională (imprimantă, scanner, fax) 

 videoproiector 

 mese şi scaune 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna, pentru buna desfăşurare a 

proiectului, va participa cu logistica din dotare şi desemnarea unei persoane care se va 

ocupa acest proiect important pentru tinerii din zona Întorsura Buzăului. 

 

Având în vedere cele menţionate în material vă rugăm să fiţi de acord cu 

înfiinţarea Centrului de Tineret din Întorsura Buzăului, cu includerea în bugetul pe anul 

2013 a sumelor necesare pentru dotarea, precum şi funcţionarea acestuia.  

 

 

Director Executiv, 

Ioan Marian ŞTIOPU 

 

 


