Anexa A
METODOLOGIA DE ÎNSCRIERE, SELECŢIE ŞI PARTICIPARE ÎN CADRUL PROIECTULUI
CURS EXPERT ACCESARE FONDURI EUROPENE

1. Denumire proiect: Curs expert accesare fonduri europene
2. Tip proiect: curs
3. Grup ţintă:
- 420 tineri, absolvenţi de studii superioare (cerinţă obligatorie pentru participarea la un curs acreditat
ANC), câte 10 persoane din fiecare judeţ
- 75 lucrători în domeniul tineretului (angajaţi MTS/ DJST/ DSTMB), selecţia acestora nu face obiectul
prezentei metodologii.
4. Organizator: Ministerul Tineretului şi Sportului - Direcţia Programe şi Proiecte pentru Tineret şi
Studenţi
5. Loc de desfăşurare: Bucureşti
6. Perioada de desfăşurare:
Seria I: 13- 18 octombrie 2014
Seria a II- a: 18-23 octombrie 2014
Seria a III- a: 23-28 octombrie 2014
Seria a IV- a: 28 octombrie- 2 noiembrie 2014
Seria a V- a: 2-7 noiembrie 2014
Seria a VI- a:7-12 noiembrie 2014
7. Program MTS: Program de susţinere a acţiunilor de tineret – P2
8. Obiectiv general: Creşterea gradului de accesare a fondurilor europene la nivelul organizaţiilor
(guvernamentale şi neguvernamentale) de tineret.
9. Obiectiv specific:
Formarea unui număr de 495 de persoane din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, în
domeniul accesării fondurilor europene, în perioada octombrie- noiembrie 2014
8. COMISIILE DE SELECŢIE
8.1. Comisia de selecţie funcţionează la nivelul Direcţiilor Judeţene pentru Sport şi Tineret
Componenţa comisiei de selecţie:
Preşedinte: Directorul executiv al DJST/ DSTMB, sau directorul executiv adjunct al DJST/ DSTMB, funcţie
de atribuţiile prevăzute în fişa postului;
b) Membri:
b.1)Salariatul/salariaţii DJST/DSTMB cu atribuţii în domeniul programelor de tineret;
b.2) O persoană salariată a DJST/ DSTMB cu atribuţii în domeniul financiar contabil.
Atribuţiile Comisiei de selecţie sunt următoarele:
a) verifică dosarele depuse, în vederea participării la curs;
b)selecteză participanţii în conformitate cu prevederile Metodologiei de înscriere, selecţie şi participare
la proiectul de tineret Curs expert accesare fonduri europene;
c) afişează rezultatele selecţiei la sediul DJST şi le transmite la Ministerul Tineretului şi Sportului;
9. CRITERII DE SELECŢIE A APLICANŢILOR
9.1. CRITERIU DE ELIGIBILITATE (eliminatoriu)
- vârsta până în 35 ani – dovadă: copie CI;
- studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent.
9.2. CRITERII DE EVALUARE pe bază de punctaj:
- punctaj maxim: 100 puncte
- punctaj minim: 60 puncte
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- admiterea se face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut
- în situaţia în care doi sau mai mulţi aplicanţi se situează pe ultimul loc, la punctaj egal, va fi selectat
cel care a transmis primul documentele.
9.2.1. Criteriul motivaţional – 60 puncte
- Scrisoarea de intenţie, trebuie să conţină:
a) Motivaţia aplicantului privind participarea la curs
b) Rezultate aşteptate
c) Continuitatea după finalizarea proiectului ( prezentare succintă a modului în care se vor pune în
practică cele învăţate)
9.2.2 Criterii specifice- Criteriul participării civice – 40 puncte
- Voluntar / membru ONG, dovedit prin declaraţia preşedintelui ONG.
10. ÎNSCRIEREA APLICANŢILOR:
10.1 Înscrierea aplicanţilor se realizează în baza următoarelor documente:
a) Formular de înscriere –aşa cum este prezentat acesta în prezenta Metodologie
b) Scrisoare de intenţie1
c) Act de identitate - în copie
d) Declaraţia preşedintelui ONG pentru criteriul 9.2.3
10.2 Perioada de înscriere:
Seria I: 13- 18 octombrie 2014
Participanţi : salariaţi ai DJST/ DSTMB cu atribuţii în domeniul tineretului şi salariaţi din cadrul
Ministerului Tineretului şi Sportului.
Selecţia acestora nu face obiectul prezentei metodologii.
Seria a II-a:18-23 octombrie 2014
Judeţe participante:
1.- Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa Năsăud, Botoşani, Braşov- câte 10 locuri pentru fiecare
judeţ;
2.- Bucureşti- 4 locuri.
Depunerea aplicaţiilor: 6-13 octombrie 2014;
Selecţia participanţilor (la nivelul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret din judeţul în care
participantul îşi are domiciliul): 14-15 octombrie 2014;
Transmiterea listelor cu participanţi la MTS: 16 octombrie 2014
Seria a III-a : 23-28 octombrie 2014
Judeţe participante:
1.- Brăila, Buzău, Caraş Severin, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa- câte 10 locuri pentru
fiecare judeţ;
2.- - Bucureşti- 4 locuri.
1

Reguli generale de redactare
Scrisoare de intenţie (1 pagină)
• Format A4
• Margini de 2,5 cm
• Font: Times New Roman; Font Size: 12 puncte,
• Textul să fie scris la un rând;
• Alinierea paragrafele folosind opțiunea "stânga-dreapta" (justify);
• Respectați normele ortografice și ortoepice ale limbii române, folosiți semnele diacritice proprii limbii române;
• Numerotați paginile;
• Scrieți-vă numele vizibil pe prima pagină, în partea de sus a paginii, dreapta.
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Depunerea aplicaţiilor: 6-15 octombrie 2014 ;
Selecţia participanţilor (la nivelul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret din judeţul în care
participantul îşi are domiciliul): 16-17 octombrie 2014;
Transmiterea listelor cu participanţi la MTS: 20 octombrie 2013
Seria a IV-a: 28 octombrie- 2 noiembrie 2014
Judeţe participante:
1.- Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara,Ialomiţa, Iaşi- câte 10 locuri pentru fiecare judeţ
2.- Bucureşti şi Ilfov- câte 2 locuri
Depunerea aplicaţiilor: 6-15 octombrie 2014 ;
Selecţia participanţilor (la nivelul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret din judeţul în care
participantul îşi are domiciliul): 16-17 octombrie 2014;
Transmiterea listelor cu participanţi la MTS: 20 octombrie 2013
Seria a V-a: 2-7 noiembrie 2014
Judeţe participante:
1.- Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Satu-Mare, Sălaj- câte 10 locuri pentru fiecare
judeţ
2.- Ilfov- 4 locuri.
Depunerea aplicaţiilor: 6-15 octombrie 2014 ;
Selecţia participanţilor (la nivelul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret din judeţul în care
participantul îşi are domiciliul): 16-17 octombrie 2014;
Transmiterea listelor cu participanţi la MTS: 20 octombrie 2013

Seria a VI-a: 7-12 noiembrie2014
Judeţe participante:
1.-Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiş, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea- câte 10 locuri pentru fiecare
judeţ.
2.- Ilfov- 4 persoane
Depunerea aplicaţiilor: 6-15 octombrie 2014 ;
Selecţia participanţilor (la nivelul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret din judeţul în care
participantul îşi are domiciliul): 16-17 octombrie 2014;
Transmiterea listelor cu participanţi la MTS: 20 octombrie 2013
Documentele se vor transmite, ţinând cont de perioada de înscriere a modulului pentru care se aplică,
astfel:
- scanate, prin poşta electronică, la adresa de e-mail corespunzătoare judeţului în care aplicantul îşi are
domiciliul ( Exemplu: pentru un aplicant care are domiciliul în judeţul Alba adresa de e-mail pe care se
va transmite aplicaţia este djst.alba@mts.ro)
Adresele de e-mail unde se vor transmite aplicaţiile, sunt cele prezentate în tabelul de mai jos:
Nr.
crt
.
1
2
3
4

Judeţe
Alba
Arad
Arges
Bacau
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Adresa de e-mail la care se
depun aplicaţiile

djst.alba@mts.ro
djst.arad@mts.ro
djst.arges@mts.ro
djst.bacau@mts.ro

5

11
12
13

Bihor
Bistrita
Nasaud
Botosani
Brasov
Braila
Buzau
Caras
Severin
Calarasi
Cluj

14
15
16
17
18
19
20
21

Constanta
Covasna
Dambovita
Dolj
Galati
Giurgiu
Gorj
Harghita

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Hunedoara
Ialomita
Iasi
Maramures
Mehedinti
Mures
Neamt
Olt
Prahova
Satu-Mare
Salaj
Sibiu
Suceava
Teleorman
Timis
Tulcea
Vaslui
Valcea
Vrancea
Ilfov
Bucuresti

6
7
8
9
10

djst.bihor@mts.ro
djst.bistritanasaud@mts.ro
djst.botosani@mts.ro
djst.brasov@mts.ro
djst.braila@mts.ro
djst.buzau@mts.ro
djst.carasseverin@mts.ro
djst.calarasi@mts.ro
djst.cluj@mts.ro
djst.constanta@mts.ro
djst.covasna@mts.ro
djst.dambovita@mts.ro
djst.dolj@mts.ro
djst.galati@mts.ro
djst.giurgiu@mts.ro
djst.gorj@mts.ro
djst.harghita@mts.ro
djst.hunedoara@mts.ro
djst.ialomita@mts.ro
djst.iasi@mts.ro
djst.maramures@mts.ro
djst.mehedinti@mts.ro
djst.mures@mts.ro
djst.neamt@mts.ro
djst.olt@mts.ro
djst.prahova@mts.ro
djst.satumare@mts.ro
djst.salaj@mts.ro
djst.sibiu@mts.ro
djst.suceava@mts.ro
djst.teleorman@mts.ro
djst.timis@mts.ro
djst.tulcea@mts.ro
djst.vaslui@mts.ro
djst.valcea@mts.ro
djst.vrancea@mts.ro
djst.ilfov@mts.ro
dstmb@mts.ro

sau
depuse personal, în plic închis, la adresele Direcţiilor Judeţene pentru Sport şi Tineret
orespunzătoare judeţului în care aplicantul îşi are domiciliul. Adresele pot fi descărcate de aici
http://www.mts.ro/directii-pentru-sport-judetene.html
11. PRECIZĂRI
1. Documentele transmise în afara perioadei de înscriere aferente, nu vor fi luate în considerare.
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2. Formularele de înscriere incomplete nu sunt validate.
3. Aplicanţii care nu întrunesc punctajul minim de apreciere, de 60 puncte, vor fi descalificaţi.
4. Rezultatele selecţiei se afişează la sediul DJST/ DSTMB, iar aplicanţii selectaţi vor fi contactaţi de
către reprezentanţii DJST/ DSTMB pentru a li se comunica detalii cu privire la participarea la curs.
5. În cazul în care un aplicant declarat admis renunţă la participare, acesta va fi înlocuit cu un alt
aplicant, aflat pe lista de rezervă, în ordinea punctajului obţinut.
6. Dacă într-un judeţ respectiv în Municipiul Bucureşti nu se vor ocupa locurile alocate în totalitate,
acestea poate fi realocate unui alt judeţ în care există aplicanţi admişi peste numărul locurilor alocate.
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