
                       
 

REGULAMENT 

privind organizarea concursului pentru selectarea  

grupului de tineri membri ai consiliului de administrare a                                                          

„Fondului pentru Tineri Ştefan Vodă” 

 

I. Dispoziţii generale 

 

     Concursul pentru selectarea grupului de tineri pentru administrarea  „Fondului pentru 

Tineri  Ştefan Vodă” este realizat de ADD „Generaţia Pro” cu suportul Fundaţiei                      

Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei, prin intermediul Agenţiei 

Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) sau al Ministerului 

Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA şi este destinat exclusiv tinerilor activi, 

încadraţi în diverse activităţi sociale ( învăţămînt, cultură, artă, sport, business) şi are ca 

scop impulsionarea şi încurajarea participării tinerilor în procesul decizional, participarea 

tinerilor în activităţi de voluntariat  în scopul dezvoltării socio-economice a comunităţilor 

din raionul Ştefan Vodă. 

 

II. Obiectivele concursului: 

 

- Să contribuie la descoperirea şi stimularea tinerilor activi din localităţile raionului; 

- Să încurajeze participarea lor în viaţa comunităţii; 

- Să dezvolte schimbul de experienţă, atitudini, valori, cunoaşterea şi comunicarea 

între  tinerii activi; 

- Să releveze cele mai eficiente acţiuni/ proiecte care dezvoltă personalitatea tînărului  

şi aduc beneficii comunităţii;                                                            

- Să cultive spiritul civic - activ  în rîndurile tinerilor; 

- Să consolideze relaţiile de colaborare între tinerii altruişti, entuziaşti şi administraţia  

publică  locală;                                                                                                                                                     

- Să sporească respectului faţă de sine, a încrederii în ziua de mîine a tinerilor din 

raionul Ştefan  Vodă  pentru dezvoltarea abilităţilor de conducere, de lucru în 

echipă, luare a  deciziilor, soluţionare a problemelor, comunicare şi negociere ; 

- Să susţină financiar a iniţiativelor şi proiectelor tinerilor din comunităţile raionului 

Ştefan Vodă;  

- Să consolideze relaţiile de parteneriat dintre autorităţile locale, agenţii economici 

din raion şi tinerii din regiunea sud-est;  

- Să asigure transparenţa şi a accesului la informaţie a Fondului raional pentru tineri.  

 

 

III. Condiţii de participare: 

 

1.  Procedura  de  selectare a membrilor pentru gestionarea  Fondului pentru Tineri Ştefan  

Vodă  se desfăşoară în regim de concurs şi se  adresează tinerilor activi din raionul 

Ştefan Vodă care se încadrează în limita de vîrstă de 15 – 22 de ani. 



                       
      

 2.  Înscrierea la concurs se face completînd formularul de aplicare (anexat la 

regulament) la care  se va anexa: copia buletinului de identitate sau a certificatului de 

naştere. Dosarul cu toate actele necesare va fi depus personal pînă la data de 31 

octombrie 2014 la adresa: or. Ştefan Vodă, str.Libertăţii,1, Consiliul raional Ştefan Vodă, 

etajul II, bir.21 sau trimis la adresa de e-mail: tineri.sv@gmail.com.  

 3.  Comisia specială pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de  selectare a 

membrilor grupului de gestionare  a  Fondului pentru Tineri Ştefan Vodă , instituită prin 

dispoziţia preşedintelui raionului, va examina dosarele aplicanţilor în baza materialelor  

anexate la formularul de aplicare şi va înregistra participanţii care vor participa la 

concurs. 

 

 

IV. Criterii de selectare 

 
a) Activităţi ( diferite domenii: învăţămînt, sport, artă, antreprenoriat, ect) în care a fost 

implicat şi certificate (diplome) sau alte documente (copia), imagini video, foto, ce 

demonstrează că a participat la aceste acţiuni de voluntariat; 

b) Beneficiul adus comunităţii; 

c) Nivelul de asumare a responsabilităţilor; 

d) Efectul asupra dezvoltării personale; 

e) Cunoaşterea limbilor străine şi abilităţi de lucru la calculator; 

f) Capacitatea de identificare a problemelor tinerilor şi generarea de soluţii pentru acestea; 

g) Abilităţi de comunicare şi negociere;   

h) Capacitatea de a formula idei;   

i) Gradul de motivare personală  a candidatului de a fi membru al echipei Fondul pentru 

tineri Ştefan - Vodă ; 

j) Capacitatea viitorului membru al Fondului pentru tineri de a participa la toate 

activităţile proiectului timp de cel puţin 12 luni. 

 

V. Dispoziţii finale 

 

Conform punctajului acumulat, vor fi selectaţi primii 15 tineri din lista tuturor celor ce 

au participat la concurs. 

Ceilalţi tineri participanţi vor fi incluşi în lista de rezervă şi vor fi contactaţi odată cu 

lansarea altei campanii de recrutare. 

 

Responsabil de coordonarea organizării şi desfăşurării evenimentului se desemnează 

Sergiu Bulgari, asistent de proiect. 

Rezultatele concursului vor fi prezentate în cadrul interviurilor cu aplicanţii la concurs 

data desfășurării interviurilor va fi anunțată prin apel telefonic.     

 
 

mailto:tineri.sv@gmail.com

