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Când vor să dezvolte, tinerii se implică! 
În premieră, fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București au susținut formarea Consiliului de 

Administrație al Fundației Naționale pentru Tineret exclusiv din tineri (18-35 de ani) 
 
 
Fundația Națională pentru Tineret (FNT) este singura structură națională de utilitate publică, 
autonomă, neguvernamentală, nepolitică și fără scop lucrativ recunoscută de Legea Tinerilor.  Încă 
din anul 2017, FNT a demarat procesul de încurajare a participării tinerilor (18-35 de ani) la nivelul 
conducerii naționale (având prevăzut în statut faptul că jumătate din locurile Consiliului de 
Administrație sunt rezervate tinerilor). Această măsură a dus la stimularea fundațiilor județene 
pentru tineret și a municipiului București să susțină tineri. Astfel, la alegerile desfășurate în data de 
15 iulie 2020 la București (primele de la modificarea mai sus menționară), fundațile pentru tineret 
prezente au ales noua conducere pentru un mandat de 4 ani, formată excusiv din tineri 
(https://fnt.fitt.ro/consiliul-de-administratie/): 
 
• Mihai Adrian VILCEA – Președinte, delegat din partea Fundației Județene pentru Tineret Timiș 
• Oana ONCIU – Vicepreședinte, delegat din partea Fundației Județeane pentru Tineret Botoșani 
• Georgiana LICĂ – Secretar General, delegate din partea Fundației pentru Tineret a Municipiului 

București 
• Andrei COCA – membru, delegat din partea Fundației Județene pentru Tineret Tulcea 
• Andrei SZABO – membru,  delegat din partea Fundației Județene pentru Tineret Alba 
• Claudiu PETRE – membru, delegat din partea Fundației Județene pentru Tineret Dâmbovița  
• Beatrice RUXANDA – membru, delegate din partea Fundației Județene pentru Tineret Vâlcea  
• Radu Filip POSTOVEI – membru, delegate din partea Fundației Județene pentru Tineret Buzău  

 
“Noua conducere, formată exclusiv din tineri, este, deopotrivă meritul fundațiilor pentru tineret, care 
au arătat încrederea absolută și sprijinul necondiționat pe care le acordă tinerilor care doresc să se 
implice, dar și meritul tinerilor care, în aceste vremuri agitate, au ales să facă un pas în față. Fundația 
Națională pentru Tineret reunește sub aceeași umbrelă cea mai mare infrastructură privată destinată 
tinerilor din România, potențialul de dezvoltare fiind unul foarte mare și ne dorim ca în acest mandat, 
împreună cu colegii din Consiliul de Administrație, să creăm un sistem care să fie exemplu de bună 
practică la nivel internațional. Fundațiile pentru tineret trec prin diverse provocări, multe stârnite și 
sporite artificial, în care voci de pe margine cer desființarea acestor structuri. Noi milităm pentru 
dezvoltarea lor, așa că ne-am implicat și mai mult. Probabil că este mai facil să stai cu mâna întinsă 
către Stat și să ceri plângând să-ți dea ceva de-a gata. Noi promovăm alternativa: cu eforturi 
susținute, să contribuim împreună la creșterea calității  serviciilor, activităților și spațiilor destinate 
tinerilor.” – Mihai VILCEA, președinte FNT. 
 
Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la: 
e-mail: mihai.vilcea@rotineret.ro / office@rotineret.ro  
tel: 0763.661.036 
 

https://fnt.fitt.ro/consiliul-de-administratie/
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Mihai-Adrian VILCEA este președinte al Consiliului de 
Administrație al FNT din 16.07.2020.   
Mihai este președinte  al FITT din 01.01.2017, după ce a fost 
vicepreședinte timp de 4 ani (mandatul său fiind axat pe 
dezvoltarea de programe și proiecte pentru tineri) - singurul 
centru de tineret din România care deține Certificatul de 
Calitate din partea Consiliului Europei. Timp de 5 ani a fost 
membru în Senatul Universității de Vest din Timișoara, ca 
reprezentant al studenților și, mai apoi, al studenților 
doctoranzi. Timp de 3 ani a fost reprezentant al studenților în 
Comisia de Asigurare a Calității în Universitatea Politehnică 
din Timișoara și în Universitatea de Vest din Timișoara 
(responsabilitatea sa fiind contribuția la elaborarea de politici 

interne în domeniul asigurării calității).  
În perioada august 2008 – septembrie 2009, Mihai a fost vicepreședinte al Alianței Naționale a 
Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), iar în perioada mai 2007 – septembrie 2008, a fost 
președinte al Ligii Studenților Facultății de Automatică și Calculatoare din Timișoara (Liga AC).  
Din anul 2018, Mihai este student al Școlii Doctorale de Științe Politice din cadrul Universității de Vest 
din Timișoara, tema sa de cercetare fiind „Impactul politicilor de tineret în zona balcanică extinsă”. 
De asemenea, Mihai are un master în Managementul de proces și sistem în organizații educaționale, 
inginer licențiat al Facultății de Automatică și Calculatoare (2010) și pedagog licențiat al Facultății de 
Sociologie și Psihologie – domeniul Științe ale Educației (2012). Mihai deține acreditări de și 
experiență ca: formator (din anul 2008), evaluator ARACIS (din anul 2008) și manager de proiect (din 
anul 2015). În 2018, a făcut parte din grupul restrâns al experților invitați la Ședința consultativă (15-
16.05.2018) privind Strategia Sectorului de Tineret a Consiliului Europei 2020-2030. Contribuția celor 
33 de participanți invitați a reprezentat temelia pe care s-a construit Strategia Sectorului de Tineret a 
Consiliului Europei 2030. Mihai s-a născut în data de 17 septembrie 1987 
 

Oana ONCIU este vicepreședinte al  Consiliului de Administrație al 
FNT din 16.07.202  
Oana este specialist în educație cu studii de master și  doctorand  în 
domeniu. Este  președintele Centrului Județean de Voluntariat 
Botoșani  din 2017.  
Ș-a început activitatea ca voluntar în 2008 în cadrul unui ONG din 
Regatul Marii Britanii ''Agents of Change'', iar proiectele de 
voluntariat  din ultimii ani și experiența  activă cu copii și tinerii o fac 
să observe în timp real necesitățile și interesele  acestui  segment, 
oferindu-i astfel  oportunitatea de a identifica linii reale de acțiune 
pentru  proiecte viitoare.  
Oana a urmat studiile Universității  ''Ștefan cel Mare'' din Suceava și 
ale Universității  ''Alexandru Ioan Cuza'' din Iași și, pe lângă calificările 
subsumate domeniului, deține și acreditarea de formator.  

Oana s-a născut în data de 3 ianuarie 1990. 
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Georgiana LICĂ este secretar general al Consiliului de 
Administrație al FNT din anul 2018. 
Activitatea Georgianei în Fundația Națională pentru Tineret a 
început în anul 2017, din poziția de director, continuând în anul 
2018 ca secretar general. Activitatea de reprezentare a început-
o în anul 2016, când a devenit membru al Consiliului de 
Conducere al Fundației pentru Tineret a Municipiului București.  
În anul 2013 Georgiana absolvit facultatea de drept din cadrul 
Universității Nicolae Titulescu București, iar în anul 2014 a 
absolvit masterul în științe penale cu specializarea identificarea 
criminalistică a armelor de foc, în momentul de față fiind consilier 
juridic definitiv, membru al Colegiului Consilierilor Juridici, înscris 
în tablou sub nr. 40D-8603.  
Experiența acumulată de-a lungul timpului a determinat-o pe 
Georgiana să ofere sprijin difritelor ONG-uri în elaborarea 

documentelor privind înființarea, organizarea și funcționarea acestora. Din anul 2015 Georgiana este 
inspector resurse umane acreditat, profesând în acest domeniu până în prezent.  
Georgiana s-a născut în data de 17 iunie 1990. 
 
 
 

Gabriela Beatrice RUXANDA este membru al Consiliului de 
Administrație al FNT din 15.07.2020. 
Beatrice este studentă în anul 2 în cadrul Facultății Limbi și Literaturi 
Străine, Universitatea din București, secția Limbi Moderne Aplicate, 
engleză-franceză. Activează în domeniul voluntariatului încă din 
perioada liceului, din anul 2016, implicându-se în cadrul organizației 
More than a S.M.I.L.E., unde a participat în diverse proiecte care au 
vizat, atât copiii din orfelinate cât și comunitățile în care aceștia 
trăiesc.  
Beatrice este absolventă a Colegiului Național de Informatică Matei 
Basarab, Râmnicu Vâlcea. Începând cu ianuarie 2020, este voluntar 
al Asociației Studenților din Facultatea din Limbi și Literaturi Străine 
(ASLS) în cadrul a două departamente.  
Beatrice s-a născut în data 28 noiembrie 2000. 
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Claudiu-George PETRE este membru al Consiliului de 
Administrație al FNT din 15.07.2020.   
Claudiu are un masterat în Management și Guvernare (2018) și 
este licențiat în Științe Politice (2016) în cadrul SNSPA. După 
finalizarea studiilor de licență a fost stagiar în Cancelaria Primului-
Ministru la Direcția de Coordonare Politici și Priorități.  
 
Implicarea lui Claudiu în cadrul structurilor reprezentative a 
început în anul 2010 când a devenit președinte al Consiliului 
Școlar al Elevilor Liceului ”Voievodul Mircea” din Târgoviște, 
urmând reprezentarea la nivel național, din poziția de președinte 
al Consiliului Județean al Elevilor Dâmbovița (2011-2012). 
Totodată a ocupat funcția de vicepreședinte și mai apoi 
președinte al Consiliului Regional al Elevilor Sud-Muntenia (2012) 
și vicepreședinte al Consiliului Național al Elevilor.   
 
De asemenea, a făcut voluntariat în cadrul mai multor organizații 
precum: Europe Direct Târgoviște (2011-2013), Fundația 

Județeană pentru Tineret Dâmbovița (2012), Harta Creativității a Județului Dâmbovița (2013), Liderii 
de Mâine (2013-2015), Lead Impact (2014-prezent). În ceea ce privește activitatea sa profesională, a 
fost Marketing Coordinator (2014-2016), Business Development (2017-2018), Sales Director (2018-
2020) iar în prezent este Co-Founder al unui business românesc.  
Pasiunea sa pentru formarea tinerilor continuă și acum prin realizarea de workshopuri pe teme 
precum: educație financiară, orientare în carieră, dezvoltare personală, time management.  
Claudiu s-a născut în data de 1 septembrie 1994.  
 
 

Andrei Teodor COCA este membru al Consiliului de 
Administrație al FNT din 15.07.2020. 
Andrei este student în anul 3, urmând specializarea pedagogie 
muzicală în cadrul Universității București. În decursul ultimilor 
7 ani a dobândit o experiență notabilă în educația non-
formală, fiind prezent mai întâi în postura de beneficiar iar 
ulterior în cea de facilitator al unei organizații membre a 
Fundației Județene pentru Tineret Tulcea.    
Andrei a început să se implice într-o serie de activități ce 
se desfășurau cu și pentru FJT Tulcea, apoi a devenit membru 
în consiliul de conducere al fundației.  
Contextul actual și experiența anterioară au creat dorința 

pentru Andrei de implicare în structurile naționale. 
 
Andrei s-a născut în data de 3 februarie 1996. 
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 Andrei SZABO este membru al Consiliului de Administrație al 
FNT din 15.07.2020. 
 
Andrei a urmat cursurile Colegiului Național Inochentie Micu 
Clain Blaj și, în prezent, este student la facultatea de electronică 
aplicata din cadrul Universității 1 Decembrie Alba Iulia. 
 
A fost legitimat al clubului sportiv “Mica Roma Blaj” unde a și 
obținut medialia de argint la Campionatele Naționale de Juniori 
stafeta 4x200m. Treptat, Andrei a continuat activitatea sportivă 
începând să concureze la probele de  semifond (10km-21km) 
unde a reusit să se claseze pe locurile 5-10 în cadrul 
competițiilor naționale. 
 
În prezent, Andrei face parte din echipa de proiectare grafică a 
unei microintreprideri din orașul natal - Blaj. 

 
Andrei s-a născut în data de  12 ianuarie 1991. 
 

 
Radu Filip POSTOVEI este membru al Consiliului de Administrație al FNT 
din 15.07.2020. 
Filip este absolvent al Universității York din Marea Britanie (2020). În 
perioada petrecută la studii, Filip a fost secretar al Societății Românilor 
din York precum și coordonator al relațiilor culturale dezvoltate de și 
pentru comunitate.   
 
Activitatea lui Filip în sectorul neguvernamental a început încă din liceu 
fiind voluntar al Fundației Județene pentru Tineret Buzău (din 2014) și 
vicepreședinte al consiliului elevilor din C.N.B.P. Hașdeu din Buzău 
(2016). Treptat, dobândind experiență, Filip a devenit coordonator al 
proiectelor internaționale pentru organizația HAIR REVIVUS din Buzău. 
 

Filip s-a născut în data de 22 august 1998. 
 

 
 
 
 
 


