
 

Aprobat ___________ L.Ș 

Director general ODIMM 

Iulia COSTIN 

 

 

REGULAMENT 
privind modul de organizare și desfășurarea concursului de selectare 

a reprezentanților Oragnizațiilor / Asociaților de afaceri în calitate de membru al Comitetului de 

Coordonare al Programului „START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă” 

 

Capitolul I 

Dispoziții generale 

 

1. Prezentul Regulament este elaborat întru executarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 973 din 

10.10.2018 cu privire la aprobarea Programului „START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine 

acasă”. 

2.  Prezentul Regulament stabilește modul de organizare și desfășurarea concursului de selectarea 

reprezentanților Oragnizațiilor / Asociaților de afaceri, în calitate de membru al Comitetului de 

Coordonare al Programului „START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă” . 

3. Selectarea a 2 reprezentanți ai Oragnizațiilor / Asociaților de afaceri în calitate de membru al 

Comitetului de Coordonare al Programului „START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă” 

se efectuează în bază de concurs, organizat de către Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului 

Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), potrivit condițiilor stabilite în prezentul Regulament. 

 4. Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului se bazează pe următoarele principii: 

    1) competiţia deschisă, ce presupune asigurarea accesului liber în calitate de participant la concurs 

al oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile stabilite de prezentul Regulament; 

    2) asigurarea transparenţei pentru toate persoanele interesate, ce presupune punerea la dispoziţie a 

tuturor informaţiilor referitoare la modul de organizare şi desfăşurare a concursului; 

    3) tratamentul egal, ce presupune aplicarea în mod nediscriminatoriu a unor criterii de selectare 

obiective şi clar definite, astfel încît orice candidat să aibă şanse egale. 

5. Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii în calitate de Organizația 

responsabilă de implementarea Programului START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă” , 

desfășoară concursul de selectare a reprezentanților Oragnizațiilor / Asociaților de afaceri în calitate de 

membru al Comitetului de Coordonare al Programului. 

 

Capitolul II 

Criterii de eligibilitate a candidaților la concurs 

 

În calitate de membru al Comitetului de Coordonare al Programului „START pentru TINERI: o afacere 

durabilă la tine acasă” candidatul trebuie să întrunească următoarele criterii de eligibilitate/ selecție: 

- Asociație/ Organizație de afaceri înregistrată în  Republica Moldova; 

- Activitate în domeniul mediului de afaceri și/sau de tineret; 

- Implicarea în programe destinate mediului de afaceri/ tineret. 



 

Capitolul III 

Atribuțiile membrilor Comitetului de Coordonare al Programului  

„START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă” 

 

1. Membrii Comitetului de Coordonare al Programului exercită următoarele funcții: 

             1) analizează rapoartele de progres și anuale, precum și rapoartele ad-hoc elaborate și  

prezentate de către ODIMM; 

             2) participă la ședințele Comitetului de Coordonare al Programului. 

 

   2. După examinarea de către Comitetul de Coordonare a dosarului solicitantului,    

Comitetul de Coordonare adoptă una dintre următoarele decizii: 

             a) acceptarea cererii de finanțare la Program; 

             b) respingerea cererii de finanțare la Program, cu argumentarea deciziei; 

             c) introducerea în lista de așteptare pentru clarificarea unor nereguli constatate. 

   3. Prezintă recomandări de îmbunătățire a Programului. 

 

Capitolul IV 

Atribuțiile Organizatorului Concursului 

 

1. Elaborează prezentul Regulament. 

2. Asigură desfășurarea procedurii de aplicare a Formularului precum și celei de selectare a 

candidaților în concordanță cu prezentul Regulament. 

3. Elaborează formularul de participare la Concurs, pe care candidații sunt obligați să-l 

completeze. 

4. Plasează informația despre aplicarea la Concurs  pe sursele informaționale ale Organizației. 

5. Aprobă prin decizie componența nominală a Comisiei de  evaluare în număr de 5 persoane care 

vor evalua formularele de aplicare la concurs. 

 

Capitolul V 

Organizarea și desfășurarea concursului 

 

1. Organizatorul Concursului plasează pe pagina oficială a organizației www.odimm.md anunțul 

cu privire la concurs. 

2. În anunțul cu privire la concurs se indică: 

1) cerințele față de candidați; 

2) termenul-limită de depunere a dosarelor; 

3. Termenul de depunere a dosarelor de participare la concurs este de cel puțin 10 zile 

calendaristice de la data publicării anunțului cu privire la concurs. 

4. Pentru a participa la Concurs este necesar de a completa Formularul de aplicare 

5. care permite formarea profilului fiecărei participant. (Anexa 1) 

6. Toate rubricile din Formular sunt obligatorii de completat. 

7. Responsabilitate pentru veridicitatea informației din Formularul de aplicare o 

8. deține aplicantul; 

http://www.odimm.md/


 

9. Formularul se aplică on-line, prin expedierea acestuia la e-mail start.tineri@odimm.md. 

10. Evaluarea Formularelor de aplicare va fi realizată în baza grilei de evaluare, parte 

1) componentă a acestui Regulament. (Anexa 2) 

11. Persoanele selectate ca urmare a derulării concursului sunt numite în calitate de membri ai  

Comitetului de Coordonare a Programului prin ordinul ministrului economiei. 

12. Rezultatele Concursului vor fi anunțate prin intermediul poștei electronice 

1) indicate în Formularul de Aplicare a candidatului; 

13. Candidatul are dreptul să solicite şi să obţină informaţii de la Organizator cu privire la modul şi 

rezultatul evaluării sale. 

 

Capitolul VI  

Dispoziții de confidențialitate 

 

6.1 Datele personale ale participanților vor fi înregistrate şi procesate în măsura în care sunt necesare 

pentru acţiunile ulterioare legate de participarea la acest concurs. 

6.2 Datele sunt tratate în conformitate cu Legea Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu 

caracter personal. 

6.3 Informațiile sunt înregistrate şi stocate atât timp cât sunt necesare acţiuni suplimentare legate de 

participarea la concurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa 1. 

  

FORMULAR DE APLICARE 

la Concursul de selectare a reprezentanților Organizațiilor/ Asociațiilor de afaceri în calitate de 

membri ai Comitetul de Coordonare al Programului „START pentru TINERI: o afacere 

durabilă la tine acasă” 

 

 

1) Date despre organizație: 

 

Denumirea organizației  

Anul înregistrării  

Codul fiscal  

Adresa  

Telefon   

E-mail  

Website  

Numele, Prenumele Președintelui 

organizației 
 

  

2) Reprezentativitatea organizației (Vă rugăm să indicați tipul, dimensiunea / numărul 

membrilor organizației, reprezentativitatea geografică, scop, obiective etc.)  

 

3) Relevanța domeniului de activitate al organizației/ asociației (Vă rugăm să descrieți 

direcțiile de activitate, natura, grupul țintă al organizației/ beneficiarii activității acesteia) 

 

 

 

 

4) Experiența organizației/ asociației (acțiuni/ măsuri/ participări relevante obiectivului 

Programului) 

 

 



 

 

 

 

 

 

Declarație pe propria răspundere: 

 

Declar pe propria răspundere, că toată informația, care se conține în prezentul Formular şi 

documentele prezentate este veridică şi am cunoștință despre consecințele legale rezultate în urma 

oferirii informației false. 

 

Declar că sunt de acord ca datele mele cu caracter personal, sa fie stocate, prelucrate și utilizate 

în conformitate cu Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv în 

scopuri statistice, cercetări și studii, precum şi alte scopuri.  

 

 

 

Data           Semnătura  

           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa 2 

Grilă de Evaluare 

pentru selectarea Organizațiilor / Asociaților de afaceri în calitate de membru al Comitetului de 

Coordonare al Programului „START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă” 

 

 

 

Criterii de eligibilitate: 

 

Criteriul  Admis  Respins 

Organizaţie /asociație de afaceri   

Persoană juridică cu sediul în Republica Moldova   

Domeniu de activitate mediul de afaceri/ afaceri    

 

Criterii de evaluare: 

 

Nr. 

crt.  
Criteriul  

Punctaj 

maxim  

Punctaj 

acordat 

1  
Relevanța domeniului de activitate al 

organizației  în mediul de afaceri/ tineret 
 

10  

2 

Reprezentativitatea organizației (tipul, 

dimensiunea / numărul membrilor 

organizației, reprezentativitatea 

geografică, scop, obiective) 
 

10  

3 
Implicarea în programe destinate mediului 

de afaceri/ tineret 
 

10  

TOTAL   30  

 

 


