
Regulament

Regulamentul  stabilește modul de  participare la Gala Naţională a Societăţii Civile Tinere din 
România 2014, cat și condițiile și criteriile de eligibilitate necesare înscrierii proiectelor 
candidate la categoriile de premiere din cadrul galei.
Gala Naţională a Societăţii Civile Tinere din România, este organizată, în calitate de parteneri 
principali, de către Ministerul Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret Covasna, Ministerul Educaţiei Naţionale, Instituţia Prefectului jud. Covasna, Grupul de 
Iniţiativă ONG de la nivelul Instituţiei Prefectului Judeţului Covasna şi Consiliul Local al 
oraşului Covasna,alături de alţi actori instituţionali sau sociali și va avea loc în data de 21-23 
noiembrie la Hotel Clermont din oraşul Covasna. La acest eveniment se pot înscrie organizații 
neguvernamentale de/pentru tineret, organizații neguvernamentale de/pentru studenţi, licee de 
stat sau private, consilii ale elevilor precum şi alte organizaţii neguvernamentale de/pentru tineret
din România..
Agenda evenimentului este urmatoarea
15 octombrie -1 noiembrie: depunerea online a aplicațiilor pentru concurs
1 noiembrie -7 noiembrie: jurizarea aplicațiilor depuse
21 noiembrie – sosirea participanţilor, cazare, cină festivă
22 noiembrie, ora 8:00 mic dejun
ora 10:00 Festivitatea de premiere -premierea câștigătorilor pe diversele 
categorii.
ora 14:00 Dejun (prânz)
Proiectele inscrise pe site-ul evenimentului după data de 1 noiembrie nu vor fi considerate 
eligibile de a intra in competitie.

Categoriile de premii ce vor fi acordate

Categoriile ce vor fi  premiate in cadrul evenimentului sunt :

1. Cel mai bun proiect de tineret şi studenţi finanţat de către Ministerul Tineretului şi 
Sportului din România în anul 2014 în cadrul Concursurilor Naţionale de Proiecte căt şi a 
celor finanţate de către Direcţiile Judeţene pentru Sport şi Tineret în cadrul Concursurilor 
Locale de Proiecte, avand in vedere următoarele segmente ce vor fi jurizate:
I. Educație 
II. Cultură și artă

http://www.galasocietatiiciviletinere.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=149


III. Umanitar 
IV. Ecologie si protectia mediului
V. Sport
VI. Dezvoltare socială/economică

2. Cel mai bun proiect de tineret/studenţesc/licee/consilii ale elevilor/ alte organizaţii 
neguvernamentale de/pentru tineri din România în anul 2014, care nu se incadreaza in  
categoria menţionata mai sus, categoria de evaluare fiind cele 6 segmente mentionate mai 
sus.

3.Cele mai active si implicate licee, în activitati cu si pentru tineret, desfasurate de-alungul 
anului 2014

4.Cele mai active si implicate consilii ale elevilor, în activitati cu si pentru tineret, 
desfasurate de-alungul anului 2014

3. Categoria pentru cel mai implicat voluntar care se regaseste in cadrul unui proiect de 
tineret/studenţesc/licee/consilii ale elevilor/ alte organizaţii neguvernamentale de/pentru 
tineri din România în anul 2014,

Premiantii din cadrul fiecarui segment de jurizare vor fi premiati de catre organizatori.

 

Detalierea condițiilor de eligibilitate ce trebuiesc indeplinite

Pentru înscrierea initiativelor, respectiv a activităților, programelor și proiectelor adresate 
tinerilor, aplicanții trebuie să depună pe adresa de e-
mail www.galasocietatiiciviletinere.ro următoarele: 
a) formularul de înscriere completat;
b) fotografii relevante de la eveniment (pot fi insotite opțional si de catre materiale de tip video și
audio, respectand specificatiile tehnice care se regasesc in formularul de inscriere) 
Totodata pentru prezentarea proiectului în cadrul Galei, aplicantul trebuie să realizeze un 
material de prezentare al proiectului inscris, cu o durata de cel mult 3 minute.

Conditii de eligibilitate:

I. Pentru segmentul Cel mai bun proiect de tineret/studenţesc/licee/consilii ale elevilor/ alte 
organizaţii neguvernamentale de/pentru tineri din România în anul 2014, menţionate la punctele 
1, 2, 3 de mai sus, conditiile de eligibilitate care trebuiesc indeplinite simultan sunt
1. Aplicantul trebuie să fie o organizație neguvernamentală de/pentru 
tineret/studenţească/licee/consilii ale elevilor/ alte organizaţii neguvernamentale de/pentru tineri 
din România , așa cum este definită în Legea Tinerilor.
2. Sediul aplicantului trebuie să fie România.
3. Proiectul depus trebuie să fi avut loc în anul 2014.
4. Proiectul depus trebuie să fie un  proiect propriu al deponentului.
5. Proiectul depus trebuie să fi fost incheiat la data de 1 noiembrie 2014.
Un proiect nu poate fi premiat decat in cadrul a cel mult doua segmente de jurizare.



II. Pentru categoria Cel mai implicat voluntar din cadrul unei organizații neguvernamentale 
de/pentru tineret/studenţească/licee/consilii ale elevilor/ alte organizaţii neguvernamentale 
de/pentru tineret din România
1. Persoana propusa la aceasta categorie, trebuie să fie membru cu drepturi depline în cadrul 
organizației neguvernamentale de/pentru tineret/studenţească/licee/consilii ale elevilor/ alte 
organizaţii neguvernamentale de/pentru tineret din România, care il propune si îi susține 
candidatura.
2. Persoana propusa la aceasta categorie nu poate figura ca angajat cu contract de muncă/civil al 
organizației neguvernamentale de/pentru tineret/studenţească/licee/consilii ale elevilor/ alte 
organizaţii neguvernamentale de/pentru tineret din România care ii nominalizează.
3. Persoana propusa la aceasta categorie nu poate figura ca angajat al unei autorităţi locale sau 
serviciu deconcentrat cu atribuții în sectorul de tineret.

III. Pentru segmentul Cele mai active si implicate licee/ consilii ale elevilor în activități cu si 
pentru tineret în anul 2014
1. Liceul/Consiliul Elevilor din cadrul liceului care aplică la eveniment, trebuie să aibă sediul în 
România.
2. Activitățile, programele și proiectele de tineret depuse în susținerea aplicației trebuie să fie 
axate pe educația extracuriculară/non-formală a tinerilor (mentionam ca beneficiarii nu trebuie sa
fie obligatoriu doar cei  din liceul respectiv).
3. Activitățile, programele și proiectele desfasurate la aceasta categorie de catre liceel/ consilii 
ale elevilor, trebuie să aibă, obligatoriu, în componenta echipei de implementare cel puțin un 
tânăr.
Comitetul de jurizare
Aplicatiile depuse vor fi jurizate și evaluate de către un juriu specializat, ales in prealabil în 
funcție de expertiza acestuia si criterile de jurizare prezentate în regulamentul de față.
Juriul va fi format din personalitati ale societății civile: (lista finală a juriului va fi prezentată pe 
site la data lansarii oficiale a evenimentului)

Criterii de evaluare

Premiile vor fi acordate pe baza a diferitelor criterii de jurizare, specifice fiecărei categorii. 
Fiecare aplicație va fi punctată de către fiecare membru al juriului, punctajul maxim fiind de 100 
puncte. Adițional, în perioada 19-21 noiembrie pe site-ul www.galasocietatiiciviletinere.ro- la 
sectiunea Facebook se va putea vota online proiectul, voluntarul, respective liceul/consiliul 
elevilor favorit. Acest vot de popularitate va fi luat în considerare în caz de baraj pentru fiecare 
categorie.


