
                                                                                                                           

R E G U L A M E N T 

 

cu privire la organizarea şi desfăşurarea 

 Festivalului Raional al Tinerilor Activi, 

Ediţia VI 

 

I.   DISPOZIŢII GENERALE 

 

1. Festivalul Raional al Tinerilor Activi, Ediţia VI, este un eveniment de promovare a 

tinerilor activi, încadraţi în activităţi de voluntariat, organizat de către administraţia 

raionului Ialoveni, pentru a marca aniversarea a cinci ani de activitate ai Fondului pentru 

Tineri Ialoveni, fiind cuprins în Planul de acţiune pentru dezvoltarea politicilor de tineret 

pentru anul 2015”. 
 

2. Obiectivele festivalului sunt: 

- Să contribuie la descoperirea şi stimularea tinerilor activi din localităţile raionului; 

- Să încurajeze participarea lor la viaţa comunităţii; 

- Să dezvolte schimbul de experienţă, atitudini, valori, cunoaşterea şi comunicarea între 

tinerii activi; 

- Să promoveze instituţiile / organizaţiile care încurajează tinerii voluntari; 

- Să releveze cele mai eficiente acţiuni / proiecte care dezvoltă personalitatea tînărului 

voluntar şi aduc beneficii comunităţii; 

- Să cultive spiritul de voluntar în rîndul tinerilor; 

- Să consolideze relaţiile de colaborare între tinerii altruişti, entuziaşti şi administraţia 

publică locală. 

 

      II.   CONDIŢII DE PARTICIPARE LA FESTIVAL 
  

3. Festivalului Raional al Tinerilor Activi, Ediţia VI, se desfăşoară în regim de concurs şi 

se adresează: 

- tinerilor activi, grupurilor de iniţiativă ale tinerilor, consiliilor locale de tineret, care fac 

voluntariat; 

- mentorilor adulţi, centrelor de tineret şi organizaţiilor neguvernamentale care desfăşoară 

proiecte cu ajutorul tinerilor voluntari; 

- tinerilor jurnalişti talentaţi în promovarea acţiunilor de voluntariat. 
 

4. Înscrierea la concurs se face completînd Formularul de aplicare pentru secţiunea 

respectivă (publicat pe paginile web: www.il.md, www.fondultinerilor.md, 

www.ecorazeni.wordpress.com, www.ialovenionline.md) la care se vor anexa: copia 

actului de identitate şi CV – ul, o prezentare MS PowerPoint, precum şi documentele 

relevante secţiunii la care aplică. Dosarul va fi expediat prin poştă sau depus personal în 

perioada  26 noiembrie – 07 decembrie 2015, pînă la orele 17:00, pe adresa: or. Ialoveni, 

http://www.il.md/
http://www.fondultinerilor.md/
http://www.ecorazeni.wordpress.com/
http://www.ialovenionline.md/


MD 6801, str. Alexandru cel Bun 33, Consiliul Raional Ialoveni, etajul II, Anticamera 

Preşedintelui Raionului, sau la etajul III, biroul 305. 

 

5. Comisia specială pentru organizarea, desfăşurarea şi jurizarea festivalului, instituită 

prin Dispoziţia Preşedintelui raionului, va examina dosarele aplicanţilor în baza 

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

concurs. 

 

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

corecte a laureaţilor.  

 

                  III. DESFĂŞURAREA FESTIVALULUI – CONCURS 

 

7. Participanţii pot aplica la următoarele secţiuni: 

 

                                  ,,Tînărul Voluntar al Anului 2015” 
  Criterii de selectare: 
 a) activităţi, proiecte,  în care a fost implicat şi certificate (diplome) sau alte documente 

(copia), imagini video, foto, ce demonstrează că a participat la acţiuni de voluntariat şi la 

acţiuni raionale pentru tineret; 

 b) beneficiul adus comunităţii; 

 c) efectul asupra dezvoltării personale. 

 

 

                        ,,Cel mai Activ Grup de Iniţiativă al Anului 2015” 
 Criterii de selectare:  

 a) activităţi, proiecte realizate în anul 2015; 

b) numărul de voluntari implicaţi; 

c) impactul activităţilor în comunitate; 
d) parteneriate cu diverse instituţii, organizaţii.  

 

,,ONG – ul Anului 2015” 

 
 Criterii de selectare: 

a) activităţi, proiecte realizate în anul 2015; 

b) numărul de voluntari implicaţi; 
c) impactul activităţilor în comunitate; 
d) parteneriate cu diverse instituţii, organizaţii. 
 

                    ,,Tînărul Jurnalist al Anului 2015” 
Criterii de selectare:  
a) articole srise în anul 2015 în bază de voluntariat, în care a promovat acţiunile de voluntariat 

şi acţiunile pentru tineret; 

b) relevanţa şi originalitatea articolelor. 

 

 
 



                    ,,Cel mai Reuşit Ziar al Anului 2015” 
Criterii de selectare: 

a) originalitatea abordării temei de voluntariat în rîndul tinerilor; 

 b) numărul articolelor ce promovează tinerii activi, proiectele comunitare, acţiunile de 

voluntariat şi acţiunile pentru tineret; 

c) exprimarea, coerenţa şi claritatea ideilor. 
 

                            ,,Centrul de Resurse pentru Tineri al Anului 2015” 
Criterii de selectare:  
 a) activităţi şi proiecte realizate în anul 2015; 

b) numărul de tineri voluntari implicaţi; 

c) impactul activităţilor în comunitate. 

d) numărul de beneficiari; 

e) diversitatea serviciilor acordate tinerilor. 

 

          ,,Cel mai Activ Mentor al Anului 2015” 
Criterii de selectare: 

 a) activităţi şi proiecte pentru tineret desfăşurate în anul 2015; 

b) numărul de tineri implicaţi; 

c) impactul activităţilor în comunitate; 

d) rezultate obţinute. 

 

           ,,Consiliul Local de Tineret al Anului 2015” 
 Criterii de selectare: 
a) numărul de activităţi şi proiecte realizate în anul 2015; 

b) numărul de voluntari implicaţi; 

c) impactul activităţilor în comunitate; 

d) parteneriate cu diverse instituţii, organizaţii. 

 

           ,,Cel mai Reuşit Proiect pentru Tineret al Anului 2015” 
Criterii de selectare: 
a) numărul de tineri voluntari implicaţi; 
b) rezultate obţinute, impact în comunitate; 
c) inovaţie, creativitate, durabilitate, eficienţă, continuitate, impact asupra comunităţii, 

tinerilor, replicabilitate (practica poate fi implementată în alte localităţi), utilizarea raţională a 

resurselor (raportul cost-eficienţă), participare (implicarea cetăţenilor, ONG-urilor, mass-

media, în procesul de promovare a acţiunilor de tineret). 

 

 

,,Specialistul de Tineret şi Sport al Anului 2015” 
Criterii de selectare: 
a) numărul de activităţi realizate în anul 2015; 

b) numărul de voluntari implicaţi; 

c) impactul activităţilor în comunitate; 

d) parteneriate cu diverse instituţii. 

 

 

 



8. Dacă la una / unele secţiuni enunţate mai sus nu se vor depune dosare, Comisia îşi 

asumă dreptul de a lua o hotărîre cui îi va decerna titlul respectiv. 

 

 

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 instituţiilor de învăţămînt preuniversitar şi 

primăriilor localităţilor raionului. 

 

10. Responsabil de coordonarea organizării evenimentului se desemnează domnul Pletosu 

Victor, specialist în domeniul politicilor de tineret, tel.: 0268 268 93, mobil: 0 68 23 09 

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

 

11. Participanţii la concurs sunt invitaţi că concureze în cadrul Festivalului Raional al 

Tinerilor Activi, cu o prezentare MS PowerPoint de pînă la 7  minute.  

 

12. Laureaţii, desemnaţi de comisia specială, vor primi trofee, diplome, flori şi premii. 

 

13. Festivalului Raional al Tinerilor Activi, Ediţia VI, se va desfăşura la 10 decembrie 

2015, orele 14:00, Casa Raională de Cultură Ialoveni. Este o acţiune dedicată finalizării 

programului de activităţi pentru tineret în anul 2015 şi aniversării a cinci ani de activitate 

ai Fondului pentru Tineri Ialoveni.  

http://www.il.md/
http://www.fondultinerilor.md/
http://www.ecorazeni.wordpress.com/
http://www.ialovenionline.md/
mailto:victor.pletosu@gmail.com

