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Nr. 529/02.05.2019 

ANUNȚ  

SELECȚIE PARTENERI PROIECT 

 “ALEGE UN STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS” 
 

 În conformitate cu prevederile Metodologiei pentru organizarea de proiecte proprii, aprobată prin 

OMTS Nr. 471/14.03.2019, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dâmboviţa anunță 

organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui protocol de colaborare cu ONG-uri , în 

vederea realizării proiectului “Alege un stil de viață sănătos”, proiect cuprins în Calendarul de Acțiuni 

proprii 2019 nr. 446/ 11.04.2019. 

• Perioada /Loc de desfăşurare al proiectului: 02-15.05.2019 / Târgoviște, judeţ Dâmboviţa; 

activitățile se vor desfășura în data de 12.05.2019, într-o sală de sport din Târgoviște; 

• Scop: Diminuarea riscului de apariţie a obezităţii în rândul elevilor dâmboviţeni din mediu rural. 

• Activități principale ale proiectului ce vizează parteneriatul: 

1. Organizare de activități sportiv-distractive (traseu aplicativ-distractiv, ștafetă, întreceri de tras de 

frânghie (regulamente de desfășurare a întrecerilor sportiv-distractive, selecție echipe, jurizare, 

centralizare rezultate, clasamente) - activitate ce se va desfășura în data de 12.05.2019, într-o 

sală de sport din Târgoviște; 

2. Organizare unui concurs de cultură generală privind adoptarea unui stil de viață sănătos 

(elaborare chestionare, corectare, centralizare rezultate, clasament) - activitate ce se va desfășura 

în data de 12.05.2019, într-o sală de sport din Târgoviște; 

• Profilul partenerilor: 

Condiții generale de eligibilitate: 

- ONG-uri  cu activitate relevantă în domeniul solicitat, prevăzută în aribuțiile / scopul/ 

obiectivele/activitățile organizaţiei; 

- Organizația să aibă capacitatea de implementare a activităților în care este implicată (resurse 

umane, materiale, experienţă în domeniu) la nivel județean/local; 

- În ultimii doi ani, dacă este cazul, ONG-ul a respectat obligaţiile prevăzute în convenţii/ 

protocoale/ contracte de finanţare încheiate cu MTS și cu DJST. 

• Partenerii vor fi implicați în următoarele aspecte: 

- Implementarea activităților proiectului; 

- Furnizare de expertiză, resurse umane și materiale. 

 Organizațiile interesate să participe la selecție vor transmite o Scrisoare de intenție, până la data 

de 07.05.2019, la sediul DJST din Târgoviște, B-dul Unirii nr. 2,  însoțită de o copie a Statutului ONG-

ului, o copie a Certificatului de Înregistrare Fiscală și o copie a Hotărârii Judecătorești de Înființare, 

toate certificate “Conform cu originalul”.   

DJST Dâmbovița va încheia un protocol de colaborare cu ONG-urile eligibile selectate, în care 

vor fi stipulate detaliat obligațiile și drepturile părţilor. 
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