DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET TIMIȘ

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Direcția județeană pentru sport și tineret Timiș - DJST - organizează, în cadrul proiectului “Program
național de formare“, în luna septembrie, activitatea de selecție a 25 de tineri, pentru a participa în luna
octombrie/noiembrie la cursul acreditat de educație complementară în domeniul competențelor
antreprenoriale.
Calendarul de selecție este următorul:
4 septembrie - apariția anunțului de participare pe site-ul DJST și pe rețelele de socializare;
11-18 septembrie 2017 - depunerea aplicațiilor;
19- 20 septembrie 2017 - analiza aplicațiilor;
21 septembrie afișarea rezultatelor pe site-ul DJST;
22 septembrie 2017 - depunerea contestațiilor (acestea se depun la adresa programe.tineret@mts.ro);
25-26 septembrie 2017 - analiza contestațiilor;
27 septembrie 2017 afișarea rezultatelor contestațiilor pe site-ul MTS și publicarea rezultatelor finale pe
site-ul DJST și pe site-ul MTS, după caz.
Pentru condițiile de participare și documentele necesare înscrierii vă rugăm să citiți cu atenție Ordinul
MTS 1441/31.08.2017 și anexa acestuia, cuprinzând metodologia de înscriere și selecție.
Cei interesați sunt invitați să transmită documentele solicitate scanate conform indicațiilor din
metodologie în perioada 11-18 septembrie 2017 la adresa de e-mail djst.timis@mts.ro.
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pentru aprobarea Metodologiei privind modalitatea de inscriere, seleclie Ei participare a tinerilor in
cadrul proiectului "Program nalional de formare", a Comisiei de seleclie pentru municipiul
Bucureqti Ei judelul Ilfov Ei a Comisiei de solu{ionare a contestaliilor la nivel na{ional

Avdnd in vedere Nota Direcliei Generale Tineret nr. 651128.08.2017
in temeiul art. 8 alin.(4) din Hotdrdrea Guvernului nr. 1 11 2013 privind organizarea Ei funclionarea
Ministerului Tineretului qi Sportului, cu modificdrile ;i completdrile ulterioare,

ministrul tineretului qi sportului
emite prezentul ordin

Art.

1. Cu data prezentului ordin se aprobd.'

(1) Metodologia privind modalitatea de inscriere, seleclie Ei participare a tinerilor in cadrul proiectului
"Program nalional de formare" prevdzutdin ANEXA care face parle integrantd din prezentul ordin.

(2) Comisia de seleclie pentru municipiul BucureEti Ei Judelul llfov, in urmdtoarea componentd:
Preqedinte- Cojocaru Cristian Andrei, Director General, Direclia Generald Tineret
Membri:
Preoteasa Lelia Andreea, Consilier, Direclia Programe ;i Tabere pentru Tineret Ei Studenli
Viqcolel Gabriela, Consilier, Direcfia Programe gi Tabere pentru Tineret ;i Studenli
(3) Comisia de solulionare a contestafiilor, la nivel nalional:
Pregedinte- Alina Elena Pencu, consilier, Direclia Programe qi Tabere pentru Tineret Ei Studenli
Membri:
Crea!6 Luminifa Consilier, Direclia Programe qi Tabere pentru Tineret ;i Studenti
Puiu Rodica, Consilier, Direclia Programe qi Tabere pentru Tineret Ei Studenli

Art, 2. Direclia Programe qi Tabere pentru Tineret qi Studenli va comunica prezenlul ordin
persoanelor nominali zate la alin.(2) Ei la alin. (3) precum ;i Direcliilor Judelene pentru Sport Ei
Tineret, care vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. Ladataintrdrii in vigoare

a

prezentului ordin, orice dispozilie corfirard se abrogd.
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l.Prezenta metodologie reglementeazdmodahtatea de inscriere, seleclie qi participare a tinerilor in
cadrul proiectului "Program nalional de formare" denumit in continuare proiect.
2. Informafii privind proiectul:
(2.1) Tip proiect: curs acreditaq
(2.2) Grup linta : tineri cu vdrsta cuprinsd intre 18 Ei 35 ani;
(2.3) Organizator: MTS prin DPTTS Ei DJST;
(2.4) Partener: Agenlia Naliona16 de Ocupare a Forlei de Muncd prin Agenliile judetene de ocupare
a forlei de muncd / Agenlia Municipald de Ocupare a Forlei de Muncd (AJOFM/ANOFM);
(2.5) Perioada/ loc de desfrEurare: iunie-noiembrie 20171 nivel nalional (cursurile se vor desfrqura in
fiecare reEedinld de judet qi in municipiul Bucureqti);
(2.6) Scopul proiectului: Suslinerea tinerilor care se confruntd cu dificultdli in a-gi gdsi un loc de
muncd.
3. Participarea tinerilor - se realizeazd exclusiv pebazd de selecfie.

4. Condilii de participare :
(4.1) sA fie cetd{ean romAn cu domiciliul stabil in Romdnia ( domiciliul stabil in jude}ul in care aplicd
sau flotant, cerlificate cu acte doveditoare ;
(4.2) sddelind act de identitate in perioada de valabilitate sau act de identitate cuvrza de flotant (vrza
de stabilire a reqedinlei ) ;
(4.3) sa aibd vdrsta cuprinsd intre 18- 35 ani Ei sd fie absolvent de liceu cu diplomd de bacalaureat.
5. Documente necesare in vederea participdrii la seleclie :
a) scrisoarea de intenlie, (600- 1000 de cuvinte) :
a.1) Reguli generale de redactare
. Format ,A'4
. Margini de2,5 cm
. Font: Times New Roman; Font Srze: 12 puncte;
. Text scris la un rAnd;
. Aliniere paragrafe folosind op{iunea "st6nga-dreapta" fiustify);
. Respectarea normelor ortografice , ortoepice qi de punctualie ale limbii romdne, folosirea
semnelor diacritice proprii limbii romdne;
. Pagini numerotate;
. Nume trecut pe prima pagind,, in partea de sus, dteapta;
. Semnatea gi datarea pe ultima pagind.
'dupd,
caz.
b) actul de identitate , in copie conform cu oiiginalul Ei viza de flotant,
c) diploma de bacalaureat, in copie conform cu originalul.
6. Nedepunerea unuia dintre documentele precizate la punctul 5,literele a)- c) duce la descalificarea
aplicantului.
7. inscrierea aplicanlilor
(7.1) se face prin.po;taelectronicd la direcliile judefene pentru sport Ei tineret din judelul in care igi
au domiciliul aplicanlii ', cu exceplia municipiului Bucureqti $i a judelului Ilfov ,unde aplica{iile se
depun la Ministerul Tineretului Ei Sporlului. Adresele de e-mail la carc se transmit aplicatiile sunt
urmdtoarele:
Adresa de e-mail la carc
se depun aplicatiile
dist.alba@,mts.ro
dist.arad@,mts.ro
dist.arses@mts.ro
dist.bacau@mts.ro
dist.bihor@mts.ro

Nr.
crt.

J

4

Bacdu

5

Bihor

2

5tr

Judete

Alba
Arad
Arses

1

nr

, Bucurepti,

ta

6
1
8

9
10

Bistri!a
Nisdud
Botosani
Brasov
Brdila
Buzdu

di

st.bistritanasaud@mts.ro
di st.botosani@.mts.ro
dist.brasov@.mts.ro
d st.braila(D,mts.ro
d st.buzau@mts.ro

Caraq
11

I2
I3
I4

Severin
Cdl[rasi
Clui

15

Constanta
Covasna

I6

DAmbovita

T7

Doli

18

23

Galati
Giureiu
Gori
Harehita
Hunedoara
Ialomita

24

Iasi

25

Maramures
Mehedinti
Mures
Neamt

I9
20
21

22

di st.

carasseverin(Emts.ro

di st. calarasi@.mts.ro

dist.clui@.mts.ro
di st.constanta(D.mts.ro
di st. covasn a(d.mts.r o

st.dambovita@mts.ro
dist.doli@mts.ro
dtst.salxi@,mts.ro
dist.siursiu(Emts.ro
dist.sori@mts.ro
di st. harshit a(d.mts.r o

di

di st. hunedo ar a@,mts.r o

dist.ialomita@mts.ro
dist.iasi@.mts.ro
di st.maramures@.mts.ro

st.mehedinti@mts.ro
d st.mures(D.mts.ro
d st.neamt@.mts.ro
dist.olt(D.mts.ro
olt
dist.prahova@mts.ro
Prahova
dist.satumare@mts.ro
Satu-Mare
31
dist.salai@,mts.ro
Saai
32
Sibiu
dist.sibiu@mts.ro
JJ
dist.suceava@,mts.ro
Suceava
34
Teleorman
di st.teleorman@.mts.ro
35
dist.timis(D.mts.ro
Timis
36
dist.tulcea@,mts.ro
Tulcea
J/
Vaslui
dist.vaslui@mts.ro
38
dist.valcea@,mts.ro
Vdlcea
39
dist.vrancea@mts.ro
Vrancea
40
41
Ilfov
orosrame.tineret@,mts.ro
Drosrame.tineret@,mts.ro
Bucuresti
42
(7.2) documentele vor fi scanate in ordinea prezentatdla punctul 5 in format PDF multiple pages intrun singur document, iar la c6mpul -subiect se va trece numele Ei prenumele aplicantului.
8. Criterii de seleclie a aplicanlilor:
(8.1) Criterii de eligibilitate, eliminatorii
8.1.1 Vdrsti, studii , domiciliu - cumulativ :
a) vArsta cuprinsd intre 18 qi 35 ani,ladataaplicdrii-obligatoriu;
b) absolvent de liceu cu diplomd de bacalaureat- obligatoriu
c) domiciliul , conform actului de identitate, in judelul in care aplicd, sau viza de flotant-obligatoriu
8. 1.2 Documente solicitate:
a) documentele trebuie sd fie transmise in perioada de inscriere - se vor lua in considerare doar
aplicatiile care au fost depuse p6nd la data qi ora men{ionatd in Anunlul de participare;
26
27
28
29
30
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documentele trebuie sd fie lizibile;
c) scrisorile de intenJie care se aseamdnd sau sunt identice vor atrage dupd sine, descalificarea

b)

aplicanlilor.
(8.2) Criterii de evaluare pebazd de punctaj:
a) punctaj maxim: 100 puncte;
b) punctaj minim pentru a fi selectat: 50 puncte;
c) admiterea se face in ordinea descrescdtoare a punctajului ob{inut ; in situa{ia in care doi sau mat
mulli aplicanli se situeazd pe ultimul loc, la punctaj egal, va fi selectat cel care a transmis primul
documentele.- in cazul in care un aplicant selectat renunJd sau nu poate participa la curs din motive
obiective,acesta este inlocuit cu un aplicant din lista de rczewL.
d) scrisorile de intenlie care nu respectd regulile generale de redactare prevdzute la punctul 5, alin.
(5.1),litera al), vor fi depunctate.
(8.3) Scrisoatea de intenfie, trebuie si conlin6:
a) Motiva{ia aplicantului privind participdrea la curs - maximum 40 puncte
b) Rezultate aqteptate - maximum 30 puncte
c) Continuitatea dupd finalizarea cursului (prezentare succintd a modului in care se vor pune in
practicd cele invdfate) - maximum 30 puncte.
9. Comisiile de selec{ie
(9.1) se constituie la nivelul MTS/ DJST ;
(9.2) atribuliile comisiilor de seleclie:
a) verificd documentele depuse;
b) evalueazd scrisorile de intenlie depuse pebaza criteriilor menlionate in prezenta metodologie;
c) intocmesc raportul curezultatele selecliei gi le publicd pe site-ul DJSTA4TS
d) afiqeazd,aplicanlii selectali in urma rezultatelor finale, dupd contestafii.
10. Comisia de contestafii:
(10.1) se constituie la nivelul Ministerului Tineretului Ei Sportului;
(10.2) analizeazd;i solulioneazdintermenul prevdzul,contestafiile depuse;
(10.3) intocme;te raportul cu rezultatele etapei de contestalii ;i il publicd pe site-ul Ministerului
Tineretului Ei Sportului.
( 10.4) public[ pe site-ul MTS rezultatele finale ale selecliei , dupd contestalii qi le transmite Ei DJST
pentru a le afiga, dupd caz.
LL. calendarul de seieclie - va fi publicat pe site-ul MTS/DJST, in cadrul Anunlului de participare:

Str. Vasite Conta nr. '16, sector 2,020954, Bucuregti, Rominia

