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Citre
Casele de Culturi ale Studen{ilor qi

Complexul Cultural Sportiv Studen{esc Tei
in aten{ia doamneil domnului director

in perioada iunie- noiembrie 20IT,Ministerul Tineretului qi Sportului, prin Direc{ia Generald

Tineret gi direcliile judelene pentru sport Ei tineret reahzeazd proiectul "Progtam nalional de

formare'f proieci care raspunde masuriiasumate in Programul de Guvernare20lT-2020, Capitolul

TINERET- Implicarea ti educayia cbmplementard a tinerilor prin crearea Si gestionares de

programe nalionale de formare in parteneriat cu Ministerul Muncii.' " 
in cadrul proiectului , in luna ieptembrie va avea loc activitatea de seleclie a celor 1200 de tineri

(25 detineri la nivelul hecdrui judel Ei 175 tineri in municipiul Bucureqti) pentru a participa , in luna

octombrie/noiembrie la cursurile acreditate de educalie complementard in domeniul competenlelor

antreprenoriale.
in vederea desfrEurdrii proiectului in condilii corespunzdtoare, vd rugdm sd ne sprijinili prin

promovarea pe site-ul instituliel, a calendarului de seleclie Ei a metodologiei privind modalitatea de

inscriere, seleclie Ei participare a tinerilor.
Calendarul de selecfie este urmf,torul:

1- PENTRU MUNICIP/UL BUCURESTI SI JUDETAL ILFOV (175 IOCUTi diSPONibiIC PCNTTU

municipiul Bucure;ti Ei 25 pentruiude{ul IWv)
4 septembrie 2017 - aparilia anunlului pe site-ul

1 1- 1 8 septembrie 2017 - depunerea aplicaliilor;
19- 25 septembrie 2017- analiza aplicaliilor;

MTS/ DSTMB Ei pe relele de socializare

25 septembrie afiqarea rezultatelor (la nivei nalional pe

Bucureqti ;i judelul Ilfov pentru care seleclia se va teahzala MTS
site-ul DJST, exceplie municiPiul
gi rezultatele se vor publica pe site-

ul MTS);
Z.A septembrie 2017 depunerea contestaliilor (acestea se depun pe adresa

prggrgltlg, ti4argl-@.mjs-{a ) ;

27 -29 s eptembrie 20 | 7 - analiza conte staJiilor ;

1 octombrie- afiEarea rezultatelor contestaliilor pe site-ul MTS qi publicarea rezultatelor

finale.
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de locuri disponibile pentruilecare iude()
4 sepiembrre)ot7- ipariliaanunlului pe site-ul DJST, MTS qi pe relelele de socializare. In

situafia in care o direclie nu are site sau acesta nu funclioneazl. se vor transmite e"mailuri la

colaboratori Ei se va face obligatoriu promovalea pe relele de socializare'

1 1- 1 8 septembrie 2017 - depunerea aplicaliilor;
19 - 20 septembrie 2017 - anahza aplicaliilor ;

2l septembrie afiEarea rezultatelor (la nivel nalional pe site-ul DJST, exceplie municipiul

BucureEti qi judelul Ilfov pentru care seleclia se va realizala MTS qi rezultatele se vor publica pe site-

ul MTS);

tHt$TERtJt'fltHHRETrirUt $t $p0RTtltlJ

DTRECTTA PR0ffHAtu{E $t TABHRE

Str. Vasile Conta nr. 16, sector 2, 020954, Bucuresti, Romania



22 septembrie 2017 depunerea contestafiilor (acestea se depun pe adresa
progr4me-,!ine{91@Sr" !s. ro ) ;

25 -26 septembrie 20 17 - anahza contestaliilor;
27 septembrie 2017 afiqarea rezultatelor contestaliilor pe site-ul MTS qi publicarea

rezultatelor finale pe site-urile direcliilor gi pe site-ul MTS, dupd. caz.

Anexdm prezentei Metodologia privind modalitatea de inscriere, seleclie gi participare a

tinerilor in cadrul proiectului .

Cu consideralie,
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