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ORDIN 

 

Nr. 1441 din 31.08.2017 

 

pentru aprobarea Metodologiei privind modalitatea de înscriere, selecție și participare a tinerilor în 

cadrul proiectului ”Program național de formare”, a Comisiei de selecție pentru municipiul 

București și județul Ilfov și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la nivel național 

 

 

Având în vedere Nota  Direcției Generale Tineret nr. 651/28.08.2017 

În temeiul art. 8 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/ 2013 privind organizarea și funcționarea 

Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

ministrul tineretului și sportului  

emite prezentul ordin 

 

Art. 1. Cu data prezentului ordin se aprobă: 

 

(1) Metodologia privind modalitatea de înscriere, selecție și participare a tinerilor în cadrul proiectului 

”Program național de formare” prevăzută în ANEXA care face parte integrantă din prezentul  ordin. 

 

(2) Comisia de selecție pentru municipiul București și județul Ilfov, în următoarea componență: 

Președinte- Cojocaru Cristian Andrei, Director General, Direcția Generală Tineret 

Membri: 

Preoteasa Lelia Andreea, Consilier, Direcția Programe și Tabere pentru Tineret și Studenți 

Vișcoțel Gabriela, Consilier, Direcția Programe și Tabere pentru Tineret și Studenți 

 

(3) Comisia de soluționare a contestațiilor, la nivel național: 

Președinte- Alina Elena Pencu, consilier, Direcția Programe și Tabere pentru Tineret și Studenți 

Membri: 

Creață Luminița Consilier, Direcția Programe și Tabere pentru Tineret și Studenți 

Puiu Rodica, Consilier, Direcția Programe și Tabere pentru Tineret și Studenți 

 

Art. 2. Direcția Programe și Tabere pentru Tineret și Studenți va comunica prezentul ordin 

persoanelor nominalizate la alin.(2) și la alin. (3) precum și Direcțiilor Județene pentru Sport și 

Tineret, care vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziție contrară se abrogă.  

 

 

MINISTRU 

 

MARIUS –  ALEXANDRU DUNCA 
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ANEXA la OMTS nr.1441 / 31.08.2017 

 

 

 

 

1. Prezenta metodologie reglementează modalitatea de înscriere, selecție și participare a tinerilor în 

cadrul proiectului ”Program național de formare” denumit în continuare proiect. 

2. Informații privind proiectul: 

(2.1) Tip proiect: curs acreditat; 

(2.2) Grup țintă : tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani; 

(2.3) Organizator: MTS prin DPTTS și DJST; 

(2.4) Partener: Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă prin Agențiile județene de ocupare 

a forței de muncă / Agenția Municipală de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM/ANOFM); 

(2.5) Perioadă/ loc de desfășurare: iunie-noiembrie 2017/ nivel național (cursurile se vor desfășura în 

fiecare reședință de județ și în municipiul București); 

(2.6) Scopul proiectului: Susținerea tinerilor care se confruntă cu dificultăți în a-și găsi un loc de 

muncă. 

3. Participarea tinerilor - se realizează exclusiv pe bază de selecție. 

4. Condiții de participare : 

(4.1) să fie cetățean român cu domiciliul stabil în România ( domiciliul stabil în județul în care aplică 

sau flotant, certificate cu acte doveditoare ; 

(4.2) să dețină act de identitate în perioada de valabilitate sau act de identitate cu viza de flotant ( viza 

de stabilire a reședinței ) ; 

(4.3) să aibă vârsta cuprinsă între 18- 35 ani  și să fie absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat. 

5. Documente necesare în vederea participării la selecție  : 

a) scrisoarea de intenție, (600- 1000 de cuvinte) : 

 a.1) Reguli generale de redactare  

     • Format A4 

     • Margini de 2,5 cm 

     • Font: Times New Roman; Font Size: 12 puncte;  

     • Text scris la un rând; 

     • Aliniere paragrafe folosind opțiunea "stânga-dreapta" (justify); 

     • Respectarea normelor ortografice , ortoepice și de punctuație ale limbii române, folosirea 

semnelor diacritice proprii limbii române;  

     • Pagini numerotate; 

     • Nume trecut pe prima pagină, în partea de sus, dreapta; 

     • Semnarea şi datarea pe ultima pagină.  

b) actul de identitate , în copie conform cu originalul și viza de flotant, după caz. 

c) diploma de bacalaureat, în copie conform cu originalul. 

6. Nedepunerea unuia dintre documentele precizate la punctul 5,literele a)- c) duce la descalificarea 

aplicantului. 

7. Înscrierea aplicanților 

(7.1) se face prin poșta electronică la direcțiile județene pentru sport și tineret din județul în care își 

au domiciliul aplicanții , cu excepția municipiului București și a județului Ilfov ,unde aplicațiile se 

depun la Ministerul Tineretului și Sportului. Adresele de e-mail la care se transmit aplicațiile sunt 

următoarele: 
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Nr. 

crt. Judeţe 

Adresa de e-mail la care 

se depun aplicaţiile 

1 Alba djst.alba@mts.ro 

2 Arad djst.arad@mts.ro 

3 Argeș djst.arges@mts.ro 

4 Bacău djst.bacau@mts.ro 

5 Bihor djst.bihor@mts.ro 

6 

Bistrița 

Năsăud djst.bistritanasaud@mts.ro 

7 Botoșani djst.botosani@mts.ro 

8 Brașov djst.brasov@mts.ro 

9 Brăila djst.braila@mts.ro 

10 Buzău djst.buzau@mts.ro 

11 

Caraș 

Severin djst.carasseverin@mts.ro 

12 Călărași djst.calarasi@mts.ro 

13 Cluj djst.cluj@mts.ro 

14 Constanța djst.constanta@mts.ro 

15 Covasna djst.covasna@mts.ro 

16 Dâmbovița djst.dambovita@mts.ro 

17 Dolj djst.dolj@mts.ro 

18 Galați djst.galati@mts.ro 

19 Giurgiu djst.giurgiu@mts.ro 

20 Gorj djst.gorj@mts.ro 

21 Harghita djst.harghita@mts.ro 

22 Hunedoara djst.hunedoara@mts.ro 

23 Ialomița djst.ialomita@mts.ro 

24 Iași djst.iasi@mts.ro 

25 Maramureș djst.maramures@mts.ro 

26 Mehedinți djst.mehedinti@mts.ro 

27 Mureș djst.mures@mts.ro 

28 Neamț djst.neamt@mts.ro 

29 Olt djst.olt@mts.ro 

30 Prahova djst.prahova@mts.ro 

31 Satu-Mare djst.satumare@mts.ro 

32 Săaj djst.salaj@mts.ro 

33 Sibiu djst.sibiu@mts.ro 

34 Suceava djst.suceava@mts.ro 

35 Teleorman djst.teleorman@mts.ro 

36 Timiș djst.timis@mts.ro 

37 Tulcea djst.tulcea@mts.ro 

38 Vaslui djst.vaslui@mts.ro 

39 Vâlcea djst.valcea@mts.ro 

40 Vrancea djst.vrancea@mts.ro 

41 Ilfov programe.tineret@mts.ro  

42 București programe.tineret@mts.ro  

(7.2) documentele vor fi scanate în ordinea prezentată la punctul 5 în format PDF multiple pages într-

un singur document, iar la câmpul -subiect se va trece numele și prenumele aplicantului. 

8. Criterii de selecție a aplicanților: 

(8.1) Criterii  de eligibilitate, eliminatorii 

mailto:djst.alba@mts.ro
https://webmail.stsmail.ro/src/compose.php?send_to=djst.arad%40anst.gov.ro
https://webmail.stsmail.ro/src/compose.php?send_to=djst.arges%40anst.gov.ro
https://webmail.stsmail.ro/src/compose.php?send_to=djst.bacau%40anst.gov.ro
https://webmail.stsmail.ro/src/compose.php?send_to=djst.bihor%40anst.gov.ro
https://webmail.stsmail.ro/src/compose.php?send_to=djst.bistritanasaud%40anst.gov.ro
https://webmail.stsmail.ro/src/compose.php?send_to=djst.botosani%40anst.gov.ro
https://webmail.stsmail.ro/src/compose.php?send_to=djst.brasov%40anst.gov.ro
https://webmail.stsmail.ro/src/compose.php?send_to=djst.braila%40anst.gov.ro
https://webmail.stsmail.ro/src/compose.php?send_to=djst.buzau%40anst.gov.ro
https://webmail.stsmail.ro/src/compose.php?send_to=djst.carasseverin%40anst.gov.ro
https://webmail.stsmail.ro/src/compose.php?send_to=djst.calarasi%40anst.gov.ro
https://webmail.stsmail.ro/src/compose.php?send_to=djst.cluj%40anst.gov.ro
https://webmail.stsmail.ro/src/compose.php?send_to=djst.constanta%40anst.gov.ro
https://webmail.stsmail.ro/src/compose.php?send_to=djst.covasna%40anst.gov.ro
https://webmail.stsmail.ro/src/compose.php?send_to=djst.dambovita%40anst.gov.ro
https://webmail.stsmail.ro/src/compose.php?send_to=djst.dolj%40anst.gov.ro
https://webmail.stsmail.ro/src/compose.php?send_to=djst.galati%40anst.gov.ro
https://webmail.stsmail.ro/src/compose.php?send_to=djst.giurgiu%40anst.gov.ro
https://webmail.stsmail.ro/src/compose.php?send_to=djst.gorj%40anst.gov.ro
https://webmail.stsmail.ro/src/compose.php?send_to=djst.harghita%40anst.gov.ro
https://webmail.stsmail.ro/src/compose.php?send_to=djst.hunedoara%40anst.gov.ro
https://webmail.stsmail.ro/src/compose.php?send_to=djst.ialomita%40anst.gov.ro
https://webmail.stsmail.ro/src/compose.php?send_to=djst.iasi%40anst.gov.ro
https://webmail.stsmail.ro/src/compose.php?send_to=djst.maramures%40anst.gov.ro
https://webmail.stsmail.ro/src/compose.php?send_to=djst.mehedinti%40anst.gov.ro
https://webmail.stsmail.ro/src/compose.php?send_to=djst.mures%40anst.gov.ro
https://webmail.stsmail.ro/src/compose.php?send_to=djst.neamt%40anst.gov.ro
https://webmail.stsmail.ro/src/compose.php?send_to=djst.olt%40anst.gov.ro
https://webmail.stsmail.ro/src/compose.php?send_to=djst.prahova%40anst.gov.ro
https://webmail.stsmail.ro/src/compose.php?send_to=djst.satumare%40anst.gov.ro
https://webmail.stsmail.ro/src/compose.php?send_to=djst.salaj%40anst.gov.ro
https://webmail.stsmail.ro/src/compose.php?send_to=djst.sibiu%40anst.gov.ro
https://webmail.stsmail.ro/src/compose.php?send_to=djst.suceava%40anst.gov.ro
https://webmail.stsmail.ro/src/compose.php?send_to=djst.teleorman%40anst.gov.ro
https://webmail.stsmail.ro/src/compose.php?send_to=djst.timis%40anst.gov.ro
https://webmail.stsmail.ro/src/compose.php?send_to=djst.tulcea%40anst.gov.ro
https://webmail.stsmail.ro/src/compose.php?send_to=djst.vaslui%40anst.gov.ro
https://webmail.stsmail.ro/src/compose.php?send_to=djst.valcea%40anst.gov.ro
https://webmail.stsmail.ro/src/compose.php?send_to=djst.vrancea%40anst.gov.ro
mailto:programe.tineret@mts.ro
mailto:programe.tineret@mts.ro
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8.1.1 Vârstă , studii , domiciliu - cumulativ :  

a) vârsta cuprinsă între 18 şi 35 ani, la data aplicării-obligatoriu; 

b) absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat- obligatoriu 

c) domiciliul , conform actului de identitate, în județul  în care aplică, sau viza de flotant-obligatoriu 

8.1.2 Documente solicitate: 

a)  documentele trebuie să fie transmise în perioada de înscriere - se vor lua în considerare doar 

aplicaţiile care au fost depuse până la data şi ora menţionată în Anunţul de participare; 

b)  documentele trebuie  să fie lizibile;  

c) scrisorile de intenţie care se aseamănă sau sunt identice vor atrage după sine, descalificarea 

aplicanților. 

(8.2) Criterii de evaluare pe bază de punctaj: 

a) punctaj maxim: 100 puncte; 

b) punctaj minim pentru a fi selectat:   50 puncte; 

c) 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.- în cazul în care un aplicant selectat renunță sau nu poate participa la curs din motive 

obiective,acesta este înlocuit cu un aplicant din lista de rezervă. 

d) scrisorile de intenţie care nu respectă regulile generale de redactare prevăzute la punctul 5, alin. 

(5.1), litera a1), vor fi depunctate. 

(8.3)  Scrisoarea de intenţie, trebuie să conţină: 

a) Motivaţia aplicantului privind participarea la curs – maximum 40 puncte 

b) Rezultate aşteptate – maximum 30 puncte 

c) Continuitatea după finalizarea cursului (prezentare succintă a modului în care se vor pune în 

practică cele învăţate) - maximum 30 puncte. 

9. Comisiile de selecție  

(9.1) se constituie la nivelul MTS/ DJST ; 

(9.2) atribuțiile comisiilor de selecție: 

a) verifică documentele depuse; 

b) evaluează scrisorile de intenție depuse pe baza criteriilor menționate în prezenta metodologie; 

c) întocmesc raportul cu rezultatele selecției și le publică pe site-ul DJST/MTS  

d) afișează aplicanții selectați în urma rezultatelor finale, după contestații. 

10. Comisia de contestații: 

(10.1) se constituie la nivelul Ministerului Tineretului și Sportului;  

(10.2) analizează și soluționează în termenul prevăzut ,contestațiile depuse; 

(10.3) întocmește raportul cu rezultatele etapei de contestații și îl publică pe site-ul Ministerului 

Tineretului și Sportului. 

( 10.4) publică pe site-ul MTS rezultatele finale ale selecției , după contestații și  le transmite  și DJST 

pentru a le afișa, după caz.  

11. calendarul de selecție - va fi publicat pe site-ul MTS/DJST, în cadrul Anunțului de participare. 


