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Aprobat prin Ordinul Agenției de Investiții 

 nr. 12  din 10.06.2021   

 

 

__________________________________APROBAT 

Director general, Rodica Verbeniuc 

 
 

REGULAMENT 
 CU PRIVIRE LA PROCESUL DE SELECȚIE A PARTICIPANȚILOR DIN PARTEA REPUBLICII 

MOLDOVA LA ”GLOBAL YOUTH TOURISM SUMMIT” ORGANIZAT DE UNWTO 
 (ORGANIZAȚIA MONDIALĂ A TURISMULUI)    

 
Capitolul I 

DISPOZIŢII GENERALE 
 
1. GLOBAL YOUTH TOURISM SUMMIT (GYTS)  este organizat de Organizația Mondială a Turismului 
sub egida Națiunilor Unite (UNWTO) în colaborare cu organizația culturală “Giffoni Opportunity”;  
 
2. GLOBAL YOUTH TOURISM SUMMIT (GYTS) reprezintă o serie de evenimente internaționale în 
cadrul cărora copiii și tinerii vor dezvolta, împărtăși și discuta ideile lor inovatoare, viziunea și 
propunerile lor pentru viitorul turismului sustenabil, conform cadrului global al Agendei ONU 2030 și 
a celor 17 Obiective de dezvoltare durabilă (ODD). 
Participanții vor explora diferite aspecte ale turismului responsabil și durabil, fiind implicați într-o  
varietate de activități interactive: ateliere de lucru, mese rotunde, masterclass-uri, sesiuni plenare, 
activități culturale și sportive precum și vor participa la simularea lucrărilor Asambleii Generale a 
Organizației Mondiale a Turismului (OMT) 
Evenimentul va reuni: 
• Copii și tineri conform criteriilor de vârstă stabilite 
• Oficiali guvernamentali și ai ONU  
• Reprezentanți ai industriei turismului 
• Vedete cu renume mondial 
• Experți în domeniul turismului 
• Alți actori importanți 
 
3. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu cerințele organizatorilor; 
4. Prezentul Regulament prevede identificarea și selectarea a două persoane ce se încadrează în 
categoriile de vărstă 12-14 ani și 15-18 ani care vor forma delegația Republicii Moldova la GYTS; 
5. Cheltuielile aferente participării pentru delegația Republicii Moldova urmează a fi acoperite de 
către organizatorul OMT (cazare, alimentare) etc., inclusiv pentru reprezentantul legal, care însoțește 
copilul minor; 
6. Instituția guvernamentală responsabilă de asigurarea participării Republicii Moldova la GYTS este 
Agenția de Investiții din Moldova ; 
7. Instituția parteneră în procesul de identificare, selecție și asistență a participanților este Ambasada 
Republicii Moldova în Republica Italiană și Republica Malta; 
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8. Prezentul Regulament stipulează modul și criteriile de selectare și evaluare a participanților 
Republicii Moldova la GYTS, desfășurat în perioada 23-25 august 2021 în or. Sorrento, Republica 
Italiană; 
9. Candidații  care vor răspunde Apelului de aplicare vor trebui să întrunească cerințele de admitere 
și eligibilitate așa cum sunt descrise în prezentul Regulament. 
 
 

Capitolul II 
CERINȚE DE ADMITERE   

 
10. Pentru a participa la concursul de selecție a reprezentantului Republicii Moldova la GYTS, 
candidatul trebuie să întrunească următoarele cerințe:  
a) înaintează dosarul de participare ca răspuns la Apelul de aplicare publicat de Agenția de Investiții 
din Moldova pe pagina www.invest.gov.md și de către Ambasada Republicii Moldova în Republica 
Italiană și Republica Malta pe pagina https://italia.mfa.gov.md/ precum și pe paginile de socializare 
asociate instituțiilor, respectând termenii anunțați. Dosarele vor fi recepționate până în data de 
20.06.2021 la adresa de email: roma@mfa.gov.md    
b) să fie născut în intervalul 22.07.2002-17.07.2009 
c) să fie cetățean al Republicii Moldova cu reședința în Republica Italiană; 
d) cetățenia Republicii Moldova urmează a fi confirmată prin acte justificative aferente:   

-  candidatul cu vârsta cuprinsă între 12-14 ani va prezenta copia actului de identitate 
(certificatul de naștere MD  sau Pașaportul valabil MD) 
-  candidatul cu vârsta cuprinsă între 15-18 ani va prezenta copia actului de identitate  
( certificatul de naștere MD, buletinul de identitate MD sau Pașaportul valabil MD); 

e) să fie rezident al Republicii Italiene; 
f) candidatul va elabora și depune un eseu la subiectul: ”Zece motive de a descoperi Moldova 
turistică”  scris în limba română, în volum de maxim o (1) pagină A4; 
g) candidatul posedă cunoașterea limbii engleze la nivelul ce asigură comunicarea interpersonală 
confirmată prin copia carnetului de note/matricolei/certificat;  
h) implicarea în activități extra curriculare  sau de voluntariat, confirmate prin prezentarea copiilor 
certificatelor/diplomelor de participare, va constitui un avantaj;  
i) candidatul își asumă cheltuielile pentru deplasarea din localitatea în care locuiește până la una din 
locațiile menționate de Organizatori de la care se va asigura transferul.  
j) însoțirea minorului să fie asigurată de unul dintre adulți (părinte, tutore)  confirmată prin 
semnarea declarației pe propria răspundere (anexa nr. 4 a prezentului Regulament); 
k) dosarul complet va include la depunere: eseul, formularul de aplicare, copie a documentului de 
identitate, declarația pe propria răspundere completată și semnată de părinte/tutore; 
l) în cazul în care una sau mai multe dintre condițiile stipulate în prezentul Regulament nu sunt 
respectate, candidatul va fi declarat neeligibil și va fi descalificat din concurs.  
 

Capitolul III 
EVALUAREA CANDIDAȚILOR ȘI DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR 

 
11. Pentru asigurarea procesului de evaluare și desemnare a candidaților care vor forma delegația 
Republicii Moldova la GYTS este creat un grup de lucru format din 5 persoane- reprezentanți ai Agenției 
de Investiții ”Invest Moldova” și ai Ambasadei Republicii Moldova în Republica Italiană și Republica 
Malta; 

http://www.invest.gov.md/
https://italia.mfa.gov.md/
mailto:roma@mfa.gov.md
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12. Grupul de lucru îndeplinește următoarele atribuții: 
a) verifică dosarele declarate eligibile conform cerințelor menționate în Capitolul II din Regulament; 
b) evaluează candidații conform criteriilor de eligibilitate din tabelul de evaluare (anexa nr. 1 ), 
verifică fișele de eligibilitate a candidaților (anexa nr. 2); 
c) contactează candidații care au întrunit toate criteriile și au obținut un punctaj identic în urma 
analizei dosarelor, pentru stabilirea probei orale eliminatorii;  
d) își rezervă dreptul de a exclude candidatul declarat câștigător din cadrul participării la GYTS, la 
orice etapă, în cazul în care acesta nu întrunește condițiile afișate, poate crea conflict de interese sau 
aduce prejudicii imaginii Agenției de Investiții ”Invest Moldova” și statului Republica Moldova.  
13. Candidații ce în urma analizei dosarelor transmise vor acumula punctaj egal, vor fi contactați de 
către grupul de lucru pentru proba interviului eliminatoriu.  
14. Nerespectarea uneia sau a mai multor prevederi ale prezentului Regulament constituie un motiv 
suficient în temeiul căruia Comisia de evaluare poate să refuze o candidatură. 
15. Numele celor doi candidați selectați în urma evaluării grupului de lucru vor fi publicate pe data de 
24.06.2021 pe www.invest.gov.md și https://italia.mfa.gov.md/  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.invest.gov.md/
https://italia.mfa.gov.md/


 

 

Agenţia de Investiţii din Republica Moldova                             Tel.:  (+373 22) 273 654                                 office@invest.gov.md 
MD-2012,  bd. Stefan cel Mare 134, Chișinău                                                                                                                 www.invest.gov.md  

 

Anexa nr. 1 

 

Tabel Model de evaluare 

 

 

Numele, Prenumele aplicantului  

 

Vârsta 

aplicantului (ani) 

 

 

 

 

 

Nr. Criterii de evaluare Punctaj  Confirmare 

1. Eseu la  subiectul ”Zece motive de a descoperi Moldova 
turistică” 
 

50 

 

Eseu prezentat în 

limba română 

2. Cunoașterea limbii engleze la nivelul comunicării 

interpersonale  

    20 Copia carnet de 

note/matricolă/ 

certificat 

3. 

 

Participarea candidatului în  activități extra curriculare  sau de 
voluntariat 

    30 

 

Copia 

cerificat/diploma/ 

adeverință 

Punctaj maximal total 100   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2 
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Fișa de evaluare a eligibilității dosarului   
 

 Nume/Prenume Aplicant Vârsta 
1  

 
 

2 Nume/Prenume Însoțitor Statut legal 
(mamă/tată/tutore) 

  
 

 

 
                 

 
Nr. Documente necesare Statut 

(prezent/lipsă) 

1. Eseu la subiectul ”10 motive de a descoperi Moldova turistică” 
 

 

2. Formular de aplicare  

3. 

 

Copia documentului de identitate   

4.  Declarația pe propria răspundere completată și semnată de 

părinte/tutore 

 

5.  Copia documentelor confirmative despre posedarea limbii engleze la 

nivel de comunicare interpersonală 

 

6 Copia documentelor confirmative privind activitatea extra-curriculară a 

participantului  
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Anexa nr. 3  

 
Concurs de selectare a reprezentanților Republicii Moldova la  

„Global Youth Tourism Summit ”, Sorrento, Italia 
Perioada 23-25 august 2021 

 
 

FORMULAR DE APLICARE 
(se completează de către participantul minor) 

 
Nume, prenume__________________________________________________________________________________________________ 
 
Ziua, luna, anul nașterii__________________________________________________________________________________________ 
 
Adresa (str., nr casei) ___________________________________________________________________________________________ 
 
Număr de telefon de contact ___________________________________________________________________________________ 
 
Adresă de email _________________________________________________________________________________________________ 
 
Copia documentului de identitate atașat la dosar ( a se selecta) 
 Certificat de naștere MD 
 Buletin de identitate MD 
 Pașaport valabil MD  
 
Limbi vorbite la nivel conversațional (a se selecta, sunt posibile opțiuni multiple) 
 Engleză 
 Franceză 
 Rusă 
 Spaniolă  
 Arabă 

 
Cerințe/restricții speciale  
 Medicale 
 Dietă 
 Altele______________________________ 

 
Declar că am luat cunoștință cu prevederile Regulamentului concursului de selectare a 

reprezentanților Republicii Moldova la „Global Youth Tourism Summit ”, Sorrento, Italia ce se va 
desfășura în perioada 23-25 august 2021 

 
 

                 ______________________                                                                           ____________________________________ 
       Data                                                                                               Semnătura participantului 
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Anexa nr. 4 
 

 
 

DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE   
privind veridicitatea datelor și a documentelor prezentate, inclusiv angajamentul de menținere 

a criteriilor de eligibilitate în cadrul concursului de selectare a participanților  
„Global Youth Tourism Summit (GYTS)” 

 
Prin prezenta declarație, subsemnatul/-a______________________________________ 
(nume, prenume) 
 
în calitate de_____________________________________________________________ 
(reprezentant legal părinte/tutore)  
 
al persoanei fizice minore/copilului_____________________________________ 
                                                             (numele prenumele copilului) 
 
care solicită înregistrarea la concursul de selectare a participanților „Global Youth Tourism Summit 
(GYTS)”, cunoscând prevederile legii penale cu privire la falsul în declarații: 

 
1. Declar că toate informațiile prezentate precum și documentele anexate la dosar sunt veridice și mă 

angajez să respect condițiile prevăzute în Regulament cu privire la criteriile de selecție participanților 

„Global Youth Tourism Summit (GYTS)” (în continuare Regulament) și să furnizez periodic la 

cererea colaboratorilor Agenției de Investiții/Ambasadei Republicii Moldova în Republica Italiană și 

Republica Malta, documentele justificative necesare. 

2. Declar că adresa electronică indicată în formularul de aplicare este veridică, funcțională și verificată 
de către subsemnatul cel puțin o dată pe săptămână și accept ca toată informația livrată de către 
Agenție/Ambasada la poșta electronică să fie considerată oficială și recepționată, iar în cazul 
modificării acesteia mă oblig să anunț Agenția/Ambasada. 

3. Declar că, copilul pentru care solicită înregistrarea în concursul de selectare a participanților 

„Global Youth Tourism Summit (GYTS)”, este cetățean al Republicii Moldova cu reședința în Republica 

Italiană. 

4. Declar că voi însoți minorul pe parcursul zilelor de desfășurare GYTS precum și pe durata călătoriei 

spre și dinspre localitatea în care se va desfășura summitul.  

5. Declar că numărul de telefon _____________________________________ îmi aparține și pot fi contactat/ă de 

către membrii grupului de lucru și de către organizatorii sumitului.  

6.  Declar că cunosc prevederile art. 324 și 325 din Codul penal. 
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Angajamente: 

1. Să accept participarea (inclusiv a copilului minor) în activități de comunicare și promovare a 

activității în sursele mass media și rețele sociale, coordonate de Agenția de Investiții din Moldova și 

Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană și Republica Malta. 

2. Exprimarea consimțământului (prin semnarea prezentei declarații) ca datele cu caracter personal 
solicitate pentru derularea activității să fie stocate, prelucrate și utilizate de către Agenția de Investiții 
din Moldova și Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană și Republica Malta în conformitate 
cu prevederile Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal. 

3. Acoperirea cheltuielilor1 de transport tur-retur către una dintre locațiile din care organizatorii vor 

asigura transportul spre localitatea în care se va desfășura „Global Youth Tourism Summit (GYTS)” 

(inclusiv pentru copilul minor); 

 

 

 ___________________                                                                                              ___________________________________________  

           Data                                                                                                             Semnătura reprezentantului legal    

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
1 În rest, cheltuielile urmează a fi acoperite de către organizator (Organizația Mondiala a Turismului): transport local, cazare, alimentare, etc., inclusiv 

pentru reprezentantul legal, care însoțește copilul minor. 


		2021-06-14T16:59:49+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




