PROGRAMUL „DELEGAT DE TINERET AL ROMÂNIEI LA
NAȚIUNILE UNITE”

SELECŢIA CANDIDAŢILOR
Selecţia este un proces transparent şi democratic. La selecţia Delegaţilor de Tineret
contribuie în egală măsură reprezentanţi ai instituţiilor statului cât şi ai societăţii
civile.
Procesul de selecţie este deschis tuturor cetăţenilor români cu vârsta cuprinsă între 18
şi 25 de ani – la momentul depunerii candidaturii şi are trei etape.
COMISIA DE SELECŢIE
Comisia:
-

va fi formată din 9 persoane: 3 reprezentanţi ai Ministerului Tineretului şi Sportului
– 1 preşedinte plus 2 membri, 2 reprezentanti ai Ministerului Afacerilor Externe, 1
reprezentant UNDP România, cei 2 Delegaţi de Tineret 2014 - 2015 şi 1 fost delegat de
tineret;

-

componenţa comisiei va fi desemnată prin Ordin al Ministrului Tineretului şi
Sportului;

-

în comisia de selecţie nu se admit reprezentanţi ai organizaţiilor care au candidaţi
la Program (conflict de interese)
Notă La interviu şi dezbaterea finală vor fi invitate ONGT cu statut de observatori
fără drept de vot.
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ETAPELE PENTRU SELECŢIA CANDIDAŢILOR
1.

Depunerea candidaturilor
Aplicanţii vor depune dosarul de candidatură în perioada 22 iulie – 5 august 2015

2.

Interviul
În urma evaluării aplicaţiilor sunt selectaţi 10 candidaţi, 5 de sex feminin şi 5 de sex
masculin ce vor susţine un interviu faţă în faţă cu membrii comisiei de selecţie.

3.

Dezbaterea finală
În urma interviurilor, sunt selectaţi 4 candidaţi: 2 de sex feminin şi 2 de sex
masculin. Aceştia participă la dezbaterea finală în urma căreia sunt selectaţi o fată şi
un băiat care obţin statutul de Delegaţi de Tineret la Naţiunile Unite pentru sesiunea
2015 – 2016.
Atenţie! Candidaţii calificaţi la proba interviului au obligativitatea să continue
procedura de selecţie până la finalul acesteia.
Candidaţii selectaţi la probele de interviu şi dezbatere finală au obligativitatea
să fie prezenţi în sala de concurs. Nu se admit forme alternative de participare la
selecţie ( skype, transmisii video, etc)
Eseul trebuie să cuprindă bibliografia folosită în redactare. Candidaţii care vor
recurge la plagiat vor fi descalificaţi şi eliminaţi din concurs.

DOSARUL DE CANDIDATURĂ
Acesta va cuprinde:
-

-

formularul de înscriere disponibil on-line pe www.mts.ro;
un CV al candidatului, redactat în limba română, în model Europass;
un eseu de maximum 1000 de cuvinte, în limba engleză (font: Times New Roman;
mărime 12; spaţiere 1,5) cu tema : „Provocările tinerilor din România legate de educație,
șomaj sau implicare civică, în contextul agendei post-2015 ONU”.
o scrisoare recentă de recomandare (din anul 2015) din partea unui superior
ierarhic sau a unui cadru didactic universitar – semnată, ştampilată (acolo unde se
impune), scanată, şi să cuprindă datele de contact ale semnatarului pentru
identificare.
Aceste documente vor fi trimise într-un singur e-mail – cu ataşamentul de preferinţă
arhivat – la adresa international@mts.ro, cu menţiunea Delegat de Tineret la ONU.
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Toţi candidaţii vor primi un e-mail de confirmare.
După data de 5 august 2015 ora 15:00 - ora României, nici o candidatură transmisă
nu mai este considerată validă.
Necompletarea unei componente şi/sau nerespectarea condiţiilor de mai sus vor duce
la descalificarea aplicantului.
Comisia de selecţie va evalua aplicaţiile primite, notându-le de la 1 la 5 (1 înseamnă
„cel mai slab” şi 5 „cel mai bun”), conform următoarelor criterii: prezenţa activă în
mediul civic, experienţe internaţionale, buna cunoaştere a problematicii ONU, buna
cunoaştere şi interesul pentru problematica de tineret, claritate şi corectitudine în
exprimare, coerenţa argumentării, fluenţa în exprimare în limba străină, motivaţie,
pragmatism în identificarea de probleme şi în soluţiile propuse, originalitatea eseului.

CALENDARUL PROCEDURII DE SELECŢIE
22 iulie – 05 august 2015 – depunerea candidaturilor pe adresa de e-mail
international@mts.ro . Ultima zi de depunere a candidaturilor – 5 august 2015, ora
15.00 - ora României
06 – 19 august 2015 – evaluarea candidaturilor
20 august 2015 – afişarea rezultatelor
21 - 24 august 2015 – depunerea contestaţiilor
27 august 2015 – afişarea rezultatelor contestaţiilor şi a listei finale a candidaţilor
admişi
01 – 02 septembrie 2015 – interviul şi dezbaterea finală, desemnarea Delegaţilor de
Tineret 2015 - 2016
PROGRAMUL DELEGAT DE TINERET LA NAŢIUNILE UNITE 2015 – 2016 presupune
participarea la sesiunea din septembrie / octombrie 2015 (Adunarea Generală ONU,
New York) și sesiunea din februarie 2016 – Comisia pentru Dezvoltare Socială ONU.
PARTICIPANŢII la program sunt un băiat și o fată cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de
ani. Delegații de tineret pot fi însoțiți de un reprezentant al Ministerului Tineretului și
Sportului.
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Pentru Delegații de Tineret vor fi suportate cheltuielile de transport internațional și
cazarea la Misiunea Permanentă a României, strict pentru cele două sesiuni. Alte
cheltuieli (Taxă de viză, asigurare medicală, cheltuielile de masă pentru cei doi
delegați) vor fi suportate de aceștia din alte surse de finanțare. Ministerul Tineretului
și Sportului NU acoperă transportul de la / până în București al candidaților din alte
orașe care se prezintă la selecție.
Selecția va avea loc la sediul Ministerului Tineretului și Sportului, Str. Vasile Conta,
nr. 16, sector 2, București. Toate detaliile necesare candidaților cu privire la ora, sala
de concurs, vor fi anunțate în timp util prin telefon sau e-mail.
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