
Apel înscriere participanți Școala de Vară 2019 – Program Național de Formare 

Ministerul Tineretului și Sportului prin Direcția Proiecte și Politici de Tineret, organizează în perioada 

12 august – 08 septembrie 2019, proiectul Școala de vară 2019 – Program Național de Formare, cu 

următoarele teme: 

 Modulul 1 – Consiliere și orientare în carieră 

 Modulul 2 – Stil de viață sănătos (Sănătate, sport şi recreere) 

 Modulul 3 – Lucrător de tineret (curs acreditat) 

 Modulul 4 – Leadership 

1. Scopul și Obiectivele Școlii de Vară: 

Scop: Dezvoltarea abilităților tinerilor sub diferite forme de manifestare și pregătirea profesională a 

acestora 

Obiective: 

a. Creșterea gradului de însușire a cunoștințelor în domenii precum: leadership, lucrător de 

tineret, sănătate – sport – recreere și carieră pentru 200 tineri. 

b. Formarea a 50 tineri în domeniul lucrătorului de tineret, pe parcursul a 6 zile, în cadrul unui 

curs acreditat. 

c. Creșterea gradului de interes al tinerilor pentru participarea la viața comunității. 

2. Perioadă și loc de desfășurare: 

Județ Constanța, localitate Vama Veche, Complex turistic Club D`or 

 12 – 17 august 2019 – Consiliere și orientare în carieră 

 18 – 23 august 2019 – Stil de viață sănătos (Sănătate, sport şi recreere) 

 02 – 08 septembrie 2019 – Lucrător de tineret (curs acreditat) 

 03 – 08 septembrie 2019 – Leadership 

3. Locuri disponibile: 50 locuri pentru fiecare modul. 

4. Beneficii: 

a. înveți metode de educație non-formală pe care le vei putea folosi în diverse contexte (lucru 

în echipă, comunicare, abilități de prezentare, abilități de adaptare la medii diferite etc); 

b. vei avea acces la informații din domenii necesare de dezvoltare, precum: leadership, lucrător 

de tineret, sănătate, carieră; 

c. experiență care se adaugă la cv-ul tău; 



d. diplomă de participare; 

e. certificat de absolvire pentru cursul acreditat de lucrător de tineret. 

5. Condiții de participare: 

5.1 Condiții obligatorii de participare: 

a. vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani; 

b. cetăţenie română sau rezidență pe teritoriul României; 

c. act de identitate valabil; 

d. act doveditor din care să reiasă că este rezident legal pe teritoriul României; 

e. completarea formularului de candidatură, online, până la data prevăzută la punctul 7 –

”Calendar de înscriere și selecție”; 

f. alegerea unui singur modul ( alegerea mai multor module duce la descalificare); 

g. participarea pe întreaga durată a sesiunii de formare. 

5.2 Condiții specifice 

a. pentru M3 – Lucrător de tineret: diplomă de bacalaureat. 

b. pentru M4 – Leadership: apartanența sau implicarea în cadrul unei organizații de tineret. Se 

va transmite Adeverință din partea organizației drept confirmare, la adresa de email 

scoaladevara@mts.ro. 

 Candidații declarați admiși vor transmite în perioada confirmării participării, prevăzută la pct.7, copii 

ale documentelor menționate la punctul 5.1, lit, c) și d), în caz contrar, persoana în cauză fiind 

descalificată. 

6. Criterii de selecție 

Candidaturile care îndeplinesc Condițiile de participare, prevăzute la punctul 5, vor fi analizate de 

către Comisia de selecţie. 

Selecția se va face astfel: 

1. pentru M1– Consiliere și orientare în carieră, M2 – Stil de viață sănătos (Sănătate, sport şi 

recreere) și M3 – Lucrător de tineret, în ordinea înscrierii candidaturilor pentru fiecare 

modul, în limita locurilor disponibile. În cazul în care un aplicant declarat admis renunţă la 

participare, nu confirmă participarea sau nu transnsmite documentele menționate la punctul 

5.1, lit, c) sau d), acesta va fi înlocuit cu un alt aplicant, aflat pe lista de rezervă. 

2. pentru M4 – Leadership, selecția se face pe baza de punctaj, în ordine descrescătoare, 

conform următoarelor criterii: 

https://docs.google.com/forms/d/11XR4uo9h7tjokSXtI5EV4WZlN8Y1JcY5j5vnxwOwen0/edit


a. Ai participat la activități/evenimente/proiecte/ în folosul tinerilor? Daca da, ne poţi 

exemplifica și specifica contextul? (20 puncte) 

b. Din perspectiva ta, ce reprezintă conceptul de ”Leadership” pentru tine? (10 puncte) 

c. Precizează trei calităţi care te recomandă să devii leader în cadrul unor grupuri/echipe de 

tineri (15 puncte) 

d. Ce te motivează să dobândești competențe de leader? (30 p) 

e. Ce contribuţie, în calitate de leader, consideri că poţi aduce la dezvoltarea comunității din 

care faci parte ? (25 puncte) 

 În cazul în care un aplicant declarat admis renunţă la participare, nu confirmă participarea sau nu 

transnsmite documentele menționate la punctul 5.1, lit, c) sau d), acesta va fi înlocuit cu un alt 

aplicant, aflat pe lista de rezervă, în ordinea punctajului obţinut. 

7. Calendar de înscriere și selecție 

 23 iulie – 04 august 2019, ora 23.59 – înscrierea candidaților pentru modulele: 

 M1 – Consiliere și orientare în carieră 

 M2 – Stil de viață sănătos (Sănătate, sport şi recreere) 

 05 august 2019 – afișarea rezultatelor pentru M1 și M2, pe site-ul Ministerului Tineretului 

şi Sportului: www.mts.ro 

 05 august – 07 august 2019 – confirmarea participării și transmiterea documentelor pentru 

M1 și M2 de către persoanele selectate, la adresa de email: scoaladevara@mts.ro 

 22 iulie – 20 august, ora 23.59 – înscrierea candidaților pentru modulele: 

 M3 – Lucrător de tineret ( curs acreditat) 

 M4 – Leadership 

 23 august 2019 – afișarea rezultatelor pentru M3 și M4 pe site-ul Ministerului Tineretului 

şi Sportului: www.mts.ro 

 24 august – 26 august 2019 – confirmarea participării și transmiterea documentelor pentru 

M3 și M4 de către persoanele selectate, la adresa de email: scoaladevara@mts.ro 

8. Ce costuri presupune? 

Pentru Școala de Vară 2019 – Program Național de Formare nu se percepe taxă de participare. 

Costurile de cazare, masă și formare sunt asigurate de Ministerul Tineretului și Sportului, iar costurile 

legate de transport sunt suportate de către participant. 

 

http://www.mts.ro/
http://www.mts.ro/

