
 

CONSILIUL CONSULTATIV PE PROBLEME DE TINERET DE PE LÂNGĂ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI 

 

Întrunire Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret  

Data: 12.05.2022, ora 11:00 

Sala de Ședințe a Primăriei Municipiului Ploiești 

 

MINUTĂ 

 

 În data de 12.05.2022, a avut loc întrunirea Consiliului Consultativ pe probleme de 

Tineret, cu prezență fizică, la care au participat următoarele persoane: 

 

Nume și prenume Funcția 

Andrei Liviu Volosevici Primar al Municipiului Ploiești 

Radu Simionescu Președinte CCPT 

Dragoș Măchițescu Vicepreședinte CCPT  

Nicoleta Ștefan Secretar CCPT 

  

  

  

Reprezentanți instituții: 

Poestelnicu Mihai - CPECA PH 

 

Reprezentanți ONG-uri:  

Mihaela Tătaru – Fundația Județeană pentru Tineret Prahova 

Nicoleta  Zamfir - Asociația Tinerii Voluntari Valea Călugărească 

Antonia Pătrașcu - Liga Studenților din Centrul Universitar Ploiești 

Vasile Ailene - Liga Studenților din Centrul Universitar Ploiești 

Adrian  - Masterpeace Ro 

Ionuț Urzeală –Asociația Club Sportiv iSports 

Lelia Grigore - VI ET ANIMO  

Isabela Alexe - Fundația Comunitară Prahova 

Daria Lupu - Uniunea Elenă din România filiala Prahova 

David Ristea - CJE Prahova 

Cătălina Andronescu - CJE Prahova 

Popescu Ionuț Florin - Viitorul Tinerilor  

 

 



 

 Ordinea de zi a fost următoarea: 

● Prezentarea tuturor organizațiilor prezente la ședință; 

● Concursul local de proiecte legea 350; 

● Înscrierea candidaturii orașului Ploiești în competiția pentru obținerea titlului „Ploiești 

Capitala Tineretului din România 2024” 

● Diverse 

 

Domnul Andrei Liviu Volosevici a deschis ședința mulțumind celor prezenți pentru participare 

și a subliniat importanța întâlnirilor cu organizațiile din domeniul tineretului, felicitând în acleși 

timp reprezentanții Ong-urilor pentru activitatea lor. 

De asemenea, a punctat faptul că Primăria Municipiului Ploiești este oricând deschisă către 

dialog și comunicare cu cu organizațiile neguvernamentale.  

A felicitat Fundația Județeană pentru Tineret Prahova pentru proiectul „Reprezentant pentru o 

zi” și a oferit asigurări cu privire la disponibilitatea de a mai colabora în viitorul apropiat. 

Domnul Andrei Liviu Volosevici a adus în discuție faptul că se bucură că tinerii sunt 

reprezentați într-o multitudine de forme și sunt dornici să se implice.  

 

 

Domnul Radu Simionescu, Președinte CCPT, l-a rândul său, a mulțumit tuturor pentru prezența 

la ședință. A menționat că întâlnirea cu reprezentanții tinerilor  și a structurilor 

nonguvernamentale este necesară și dezirabilă, să aibe loc măcar o dată pe lună și i-a asigurat 

pe toți de disponibilitatea consiliului de conducere a CCPT către dialog și cooperare în vederea 

implementării inițativelor/proiectelor ONG-urilor. 

 

După ce a anunțat că cvorumul a fost întrunit, a dat citire ordinii de zi a ședinței. 

Totodată și-a exprimat dorința ca această ședință să fie una cât mai productivă, iar colaborarea 

cu organizațiile de tineret să fie cât mai eficientă și astfel s-a început cu primul punct: 

1. Prezentarea organizațiilor prezente la ședință. 

Fiecare reprezentant a descris pe scurt activitatea organizației din care face parte și 

proiectele cele mai importante. 

2. Concursul local de proiecte legea 350; 

Domnul Radu Simionescu a adus la cunoștința tuturor faptul că este deschis apelul 

pentru concursul local de proiecte finațat prin legeaa 350 via bugetul local al Primăriei 

Municipiului Ploiești, prezentând termenele limită de depunere. 

3. Înscrierea candidaturii orașului Ploiești în competiția pentru obținerea titlului „Ploiești 

Capitala Tineretului din România 2024” 

Domnul Radu Simionescu, alături de domnu Andrei Liviu Volosevici și domnișoara 

Mihaela Tătaru, au prezentat tuturor intenția de a depune candidatura municipiului 

Ploiești în competiția de a obține titlul de Capitala Tineretului din România în 2024. 

S-a discutat despre importanța lucrului în echipă și participanții la ședință au fost 

consultați cu privire la dorința lor de a susține candidatura. 

Domnul Ionuț Urzeală a luat cuvântul și și-a exprimat ferm susținerea candidaturii, 

menționând că el și organizația pe care o reprezintă, vor face tot ce trebuie pentru a 

ajuta la scrierea și implementarea programului candidaturii. 

De asemenea, doamna Isabela Alexe a avut un punct de vedere similar. 



După ce s-a discutat despre conceptul programului și condițiile depunerii candidaturii, 

s-a hotărât faptul că se vor crea grupuri de lucru pe whatsapp, în vederea completării 

candidaturii. 

De comun acord s-a luat decizia ca fiecare organizație care dorește să suțină candidatura 

să trimită o scrisoare de susținere către domnișoara Tătaru Mihaela (FJT) sau domnul 

Radu Simionescu (CCPT). 

 

4. Diverse 

S-a discutat despre Bugetarea participativă și alte forme de finanțare pentru ONG-uri. 

Sesiune de networking. 

 

 


