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                                                  R E G U L A M E N T 

                               cu privire la organizarea şi desfăşurarea  

 Concursului de  selectare a reprezentanţilor societăţii civile în componenţa 

Comisiei Raionale pentru Politicile de Tineret 

 
 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

1. Concursul de selectare a reprezentanţilor societăţii civile în componenţa Comisiei 

Raionale pentru Politicile de Tineret este organizat de administraţia raionului Ialoveni, 

fiind cuprins în Programul Raional de Acţiuni în Domeniul Tineretului pentru Anul 

2013. 

 

2. Scopul concursului este: 

- să sporească gradul de participare a tinerilor la viaţa societăţii şi să consolideze 

mecanismele de participare a tinerilor la procesul de luare a deciziilor prin crearea 

Comisiei Raionale pentru Politicile de Tineret; 

- să selecteze şi să desemneze cele mai demne persoane pentru calitatea de membru al 

Comisiei Raionale pentru Politicile de Tineret – o comisie constituită pe principiul 

parităţii din reprezentanţii statului şi ai societăţii civile din domeniul tineretului. 

 

 

       II.   ORGANIZAREA ŞI  DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 

 

3. Concursul de selectare a reprezentanţilor societăţii civile în componenţa Comisiei 

Raionale pentru Politicile de Tineret se adresează: 

-  asociaţiilor obşteşti cu tineret; 

-  grupurilor de iniţiativă ale tinerilor;  

- tinerilor cetăţeni activi.  

 

4. Doritorii de a participa la concurs trebuie să întrunească următoarele cerinţe: 
a) vîrsta 16 - 35 ani şi viză de reşedinţă în una din localităţile raionului; 
b) experienţă de lucru sau voluntariat de cel puţin un an în cadrul unui grup de iniţiativă / 

organizaţii de / pentru tineret care activează pe teritoriul raionului Ialoveni; 

c) cunoştinţe în domeniul elaborării şi implementării politicilor de tineret (strategii, 

programe, planuri de acţiuni pentru tineret); 
d) implicare şi participare la dezvoltarea activităţilor pentru tineret împreună cu instituţii / 

autorităţi ale administraţiei publice, organizaţii / grupuri de iniţiativă ale tinerilor; 
e) responsabilitate, creativitate, flexibilitate şi abilităţi de comunicare. 
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5. Înscrierea la concurs se face completînd Formularul de înscriere (publicat pe paginile 

web: www.il.md, www.fondultinerilor.md, www.ecorazeni.wordpress.com, 

www.ialovenionline.md) la care se vor anexa:  

       A. Copia actului de identitate a aplicantului;  

       B. Certificatul de înregistrare a asociaţiei obşteşti (pentru membrii asociaţiilor 

obşteşti); 

       C. CV – ul aplicantului; 

       D. Profilul grupului de iniţiativă / organizaţiei obşteşti (obiective, activităţi, 

rezultate); 

       E. Scrisoare de intenţie; 

       F. Scrisori de recomandare (cel puţin o scrisoare din partea unei organizaţii de 

tineret). 

      Dosarul va fi expediat prin poştă sau depus personal în perioada 04 – 15 februarie  

2013, pe adresa: or. Ialoveni, MD 6801, str. Alexandru cel Bun 33, Consiliul Raional 

Ialoveni, etajul II, Anticamera Preşedintelui Raionului, sau pe email – ul: 

victor.pletosu@gmail.com . 

 

6. Comisia specială pentru organizarea, desfăşurarea şi jurizarea concursului, instituită 

prin Dispoziţia Preşedintelui Raionului, va analiza dosarele aplicanţilor în baza 

materialelor anexate la formularul de aplicare şi va înregistra participanţii care vor intra 

în concurs. 

 

7. Concurenţii sunt invitaţi la data de 19 februarie 2013, orele 13:00 – 15:00, sala de 

şedinţe, Consiliul Raional Ialoveni, la şedinţa Comisiei speciale pentru a-şi prezenta şi 

argumenta cît mai ingenios acţiunile relevante descrise în dosar.  

 

8. Comisia specială îşi rezervă dreptul de a consulta opinia publică în vederea 

desemnării corecte a membrilor Comisiei Raionale pentru Politicile de Tineret. 

 

 

                                IV.DISPOZIŢII FINALE 

 

9. Prezentul Regulament se publică în Ziarul Raional ,,Ora Locală”, pe paginile  web:  

www.il.md, www.fondultinerilor.md, www.ecorazeni.wordpress.com, 

www.ialovenionline.md şi se expediază primăriilor din localităţile raionului Ialoveni. 

 

10. Responsabil de coordonarea organizării concursului se desemnează domnul 

PLETOSU Victor, specialist în domeniul politicilor de tineret, tel.: 2-68-93, mobil: 0 68 

23 09 22, email: victor.pletosu@gmail.com . 

 

11. Concursul de selectare a reprezentanţilor societăţii civile în componenţa Comisiei 

Raionale pentru Politicile de Tineret se desfăşoară în contextul Proiectului ,,Ialoveni – 

Capitala Tineretului 2013. 
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