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Regulament  

de organizare şi desfăşurare a concursului raional  

,,Premiul pentru dezvoltarea sectorului de tineret” 

 Şoldăneşti, ediția I, 2020 

 

 

,,Premiul pentru dezvoltarea sectorului de tineret” este un concurs raional care își 

propune să recunoască meritele tuturor celor implicați în proiecte și inițiative cu și 

pentru tinerii din raionul Șoldănești. Acest concurs are drept scop remarcarea 

realizărilor, performanţelor şi a contribuţiei tinerilor, lucrătorilor de tineret, precum și a 

organizaţiilor de tineret pentru dezvoltarea sectorului de tineret. 

 

 

1. Obiective: 

- sporirea participării active a tinerilor în viața economică, socială și culturală a 

țării;  

- motivarea tinerilor pentru autoformare şi dezvoltare; 

- stimularea activităţii creative în rândul tinerilor;  

- promovarea tinerilor și a experiențelor avansate şi inovatoare;  

- motivarea specialiștilor din sectorul de tineret pentru autoformare şi dezvoltare; 

 

2. Organizatori: 

 Concursul ,,Premiul pentru dezvoltarea sectorului de tineret” este organizat 

de Secția Cultură, Tineret și Sport a Consiliului Raional Șoldănești. 

Concursul raional se desfăşoară conform următoarelor etape:  

1) publicarea anunțului privind demararea concursului;  

2) desemnare nominală a Comisiei;  

3) recepționarea și înregistrarea dosarelor;  

4) evaluarea dosarelor;  

5) anunțarea și premierea câștigătorilor. 

  Dosarele incomplete sau depuse după termenul limită stabilit în anunțul 

privind desfășurarea concursului nu se examinează de către Comisie.  

Dosarul va conține următoarele: 

1) formularul de înscriere, completat în limba română (anexa nr. 1);  

2) certificatul de înregistrare (în cazul organizațiilor necomerciale și comerciale), 

procesul-verbal de constituire (în cazul grupului de inițiativă), act de identitate (în 

cazul aplicațiilor individuale);  

3) materialele propriu-zise înaintate la concurs(poze, video, link-uri);  

4) CV-ul organizației/persoanelor implicate în proiect;  

5) alte materiale relevante (opțional). 

Comisia poate solicita adițional alte documente suplimentare relevante 

dosarului. 



Un candidat poate aplica la una sau mai multe categorii, dar poate fi 

premiat doar la o singură categorie. 

 

3. Termenul şi locul desfăşurării  

Data limită pentru aplicare la concurs este 15.12.2020, ora 17.00, la adresa 

electronică sportsoldanesti@gmail.com  

Premierea va avea loc la data de 20 decembrie 2020, Căminul de Cultură 

,,G.Coșbuc” din orașul Șoldănești. 

Informații adiționale procesului de aplicare la concurs puteți solicita la nr. 

de telefon 0272 2 43 10 sau la adresa electronică indicată anterior. 

 

4. Participanţii: 

La Concurs pot participa cetățenii Republicii Moldova cu vârsta cuprinsă 

între 14 – 35 ani, organizațiilor necomerciale, grupurilor de inițiativă ale tinerilor 

și organizațiilor comerciale, persoanelor fizice care au realizat proiecte și 

activități cu impact pentru tineri, finalizate pe parcursul ultimilor 12 luni 

calendaristice, până la data depunerii dosarului. 

Învingătorilor li se înmânează  diploma de confirmare a titlului de Laureat 

al premiului pentru tineret şi un premiu bănesc, după cum urmează, conform 

categoriilor: 
 Categoriile generale – 1000 lei (una mie lei); 

 Categoriile individuale – 500 lei (cinci sute lei). 

 

 

5. Categorii de premiere: 

 

 Categoriile de premiere generale la care pot aplica organizațiile 

necomerciale și comerciale sunt următoarele:  

 

a) Debutanți. Se decernează organizațiilor ce au derulat în premieră    

proiecte sau activități cu impact pentru tineri și rezonanță pentru 

comunitate. 

b) Cu drag pentru baștină. Se decernează organizațiilor ce au derulat  

proiecte/activități pentru tineri sau cu implicarea tinerilor, cu impact 

asupra unei localități sau regiuni. 

 

 

 Categoriile de premiere individuale la care pot aplica persoanele fizice și 

grupurile de inițiativă sunt următoarele:  

 

a) Tânărul anului. Se decernează tinerilor care pe parcursul ultimelor 12 

luni au demonstrat sustenabilitate și durabilitate prin derularea proiectelor 

de tineret, cu implicarea tinerilor din comunitate, precum și prin 

rezultatele remarcabile obţinute în promovarea, coordonarea şi 

implementarea politicilor de tineret la nivel local. 

b) Voluntarul anului. Se decernează tinerii care s-au dedicat activităților de 

voluntariat în diverse domenii pe parcursul ultimelor 12 luni, cu un 

impact considerabil asupra comunității. 

mailto:sportsoldanesti@gmail.com


c) Activist civic. Se decernează persoanelor care au obținut rezultate 

remarcabile în promovarea spiritului civic în rândul tinerilor prin 

organizarea activităţilor privind stimularea participării tinerilor la viaţa 

publică şi cetăţenia activă. 

d) Lider în comunitate. Se decernează tinerilor care au demonstrat 

capacitatea de a-și asuma rolul de lider, de a inspira și implica alți tineri, 

de a conduce prin exemplu și de a promova valori fundamentale. 

e) Spirit liber. Se decernează tinerilor care au excelat în domeniul culturii, 

au promovat valorile naționale și universale prin intermediul artelor 

clasice și contemporane. 

f) Cel mai creativ proiect. Se decernează tinerilor, sau grupului de 

inițiativă, organizației care a realizat cel mai creativ proiect la nivel local, 

regional sau național. 

g) Cel mai activ susținător al sectorului de tineret. Se decernează 

persoana care a susținut, sponsorizat și promovat activitățile din 

domeniul tineret, pentru implicarea activă în realizarea activităților 

privind încurajarea participării tinerilor la viața comunității. 

h) Cel mai bun specialist care a contribuit la dezvoltarea sectorului de 

tineret. Se acordă angajaţilor asociaţiilor obşteşti care prestează servicii 

pentru tineri, voluntarilor și specialiștilor din instituţiile publice,  pentru 

realizări şi performanţe în implementarea politicii de tineret. 

 

 

6.  Criterii de evaluare: 
  

               Evaluarea dosarelor are loc în două etape:  

                     1) evaluarea conform condițiilor de eligibilitate;  

                     2) evaluarea calitativă a dosarelor conform criteriilor de evaluare:  

 

Nr. Criteriu Punctaj 

1. Impactul proiectului 25 pct. 

2. Relevanța proiectului 30 pct. 

3. Vizibilitate și implicare 20 pct. 

4. Originalitate și ingeniozitate 15 pct. 

5. Valori promovate 10 pct 

 

Pentru a fi eligibil de a participa în concurs un candidat trebuie să îndeplinească  

următoarele condiții:  

1) Pentru categoriile generale:  

a) să fie înregistrat pe teritoriul Republicii Moldova;  

b) să înainteze în concurs un proiect/program/activitate proprie realizată în ultimele 12 

luni;  

c) să prezinte proiecte/activități realizate cu implicarea tinerilor și/sau cu impact pentru 

tineri.  

         2) Pentru categoriile individuale:  

a) să dețină cetățenia Republicii Moldova;  

b) să aibă vârsta cuprinsă între 14 – 35 de ani;  



c) să prezinte la concurs un proiect/program/activitate proprie  realizată în ultimele 12 

luni;  

Verificarea respectării condițiilor de eligibilitate este asigurată de către Comisia 

de evaluare.  

Câștigătorul pentru fiecare categorie va fi desemnat în baza punctajului acumulat. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             Executor:Cazacu Rodica 

Specialist SCTS 

Tel:027224310 


