ANEXA

la HotdrArea Consiliului Judelean Neam!

Nr,?Js 6;n 30.00. zott

Gala Ambasadorilor Nemteni
)
Campania,,Ambasadori ai Neamtului"

Ini{iator:
Consiliul Consultativ in domeniul Tineretului

Organizator:
Consiliul Judelean l{eaml, prin Centrul pentru Culturd ;i Arte
,,Carmen Saeculare"

Locul desfiquririi:
Piatra Neam!, judelul Neam!
Teatrul Tineretului
Data desfiguririi:
august 2017

-

decembrie 2017

Coordonator proiect:
Octavian Andrei Bdrbulel Tdrdntu;

Sediul principal: Consiliul Judelean l{eaml, strada Alexandru cel Bun, nr. 27, mun.
Piatra Neaml
Telefon: 0799 708708
Persoane de contact: Octavian Andrei Bdrbulet Tdrdntus

Festivitatea de premiere: 1 decembrie 2017

judelului Neam! trebuie sd i;i cunoascd elitele, sd ;tie cine sunt cei cqre
,,rdsar" en de an din mijlocul lor ;i reu$esc sd facd din linutul nostru unul despre care
se qude in lard ;i in strdindtate. Ca o datorie fald de cei care se implicd, fotrd de cei care
,,strdlucesc" gralie muncii asidue, dar ;i dorinlei de a ldsa ceva in urma lor ;i din
dorinla de a-i cunoa;te pe cei care ;i-au fdcut un scop in a ajunge pe podiumuri,
membrii Consiliului Consultativ in domeniul Tineretului au iniliat un proiect prin care se
urmdre;te identfficarea celor mai buni dintre nemleni, in diverse domenii de activitate.
Ideea tinerilor se bucurd de suslinerea pre;edintelui lonel Arsene ;i a Consiliului
Judelean, astfel cd, in premierd in acest an, Consiliul Judelean l{eam!, tn parteneriat cu
alte institulii administrative, economice, culturale, organizeazd cea dintdi ediyie a ,,Galei
Ambasadorilor I{emleni". Este un eveniment dedicat nemlenilor ;i prin realizarea lui se
dore;te identificarea, promovarea ;i recunoa;terea publicd a personalitdlilor judelene,
care, pe parcursul ultimului an, iunie 2016 - iunie 2017, ;i-au dovedit excelen/a in
domenii ce vizeazd viala culturald ;i sociald, avdnd o contribulie substanliald ta
dezvoltarea culturqld ;i institu/ionald a spaliului public nemlean.
De asemenea, Campania ,,Ambasadori ai Neamlului" are ca scop conturarea
unui grup al speciali;tilor, al personalitdtrilor care au promovat valorile nemlene la nivel
nalional ;i internalional. Acest grup va.fi compus din personalitdtrile cu care judelul
I{eam! se mdndre;te, datoritd implicdrii lor in dezvoltarea comunitdlii noastre. Dupd
decernarea premiilor, ,,ambasadorii" vor fi invitali sd suslind in continuare promovarea
valorilor nemlene, utilizdnd toate resursele disponibile in acest sens.
Cetdtrenii

Campania de promovere, informare ;i seleclie a personalitdyilor se vq derula la
nivelul judelului Neam! ;i se va tncheia cu Gala decerndrii premiilor, pe fiecare domeniu
stabilit.

Obiectiv principal:
Implementarea Campaniei la nivel judelean, dorind o implicare cdt mai
numeroasd din rdndul nemfenilor, pentru identificarea elitelor locale.

Obiectiv secundar:
Conturarea unui grup de oameni de seamd sub denumirea de ,,Ambasadori ai
Neamfulul", care va avea ca misiune promovarea valorilor nemlene la nivel naJional qi
internalional, pundnd accent pe istoria meleagurilor noastre, pe via[a sociald prezentd qi
lintind spre noi perspective ce vizeazd, viitorul generaliilor actuale qi al generatiilor
viitoare.

Scopul campaniei:
Scopul acestei manifestdri este acela de a identifica, promova si recunoaqte public,
personalitdJile judejene, care, pe parcursul ultimului zL, qi-au dovedit excelenla in
domenii ce vizeazd viata culturald qi social6, avdnd o contribu{ie substanliald la
dezvoltarea culturald Ei institulionald a spaliului public nemlean.

Grup {inti:
Cetdlenii judelului Neam!

Activiti{i principale
Pregitirea Campaniei
august

-

I5 septembrie 2017

{. stabilirea de parteneriate institulionale, media, publice qi economice de cdtre
*

t
*

echipa de organizare
dezvoltarea website-ului, cu scopul de a promova evenimentul stabilit.
pregdtirea strategiei de comunicare, a identitdliivizuale, a materialelor audio-video
qi a materialelor promoJionale necesare debutului campaniei.
pregdtirea platformelor social-media in vederea realizdrii primei edifii.

Lansarea Campaniei
15-17 septembrie 2017

- lansarea Campaniei,,Ambasadori ai Neamfului", prin conferinle

de pres6, interviuri qi
dezbateri, emisiuni cu rol de promovare prin intermediul partenerilor media.

Procesul de propuneri de nominaliziri
20 septembrie

- I5 octombrie

2017

Echipa campaniei va pune la dispozilia publicului o adresb de
intermediul cdreia se vor putea face propuneri de nominahzdri pentru
Galei,,Ambasadorilor Nemfeni".

Nominalizdrile pot

fi

ftcute de persoane frzice, institulii, organizafii gi

mass-

media.

O personalttate poate

fi nominalizatd

pentru mai multe categorii, dar nu vor fi
nominalizate persoanele care sunt implicate in activitSli de organizare, sponsorizare sau
parteneri ai acestui eveniment, precum nici rudele acestora.
CAEtigdtorul fiecdrei categorii va
al Galei.

fi desemnat in urma deliberdrii Juriului Nalional

Prejurizare

I5

-

20 octombrie 2017

Juriul local, stabilit prin dispozilie a preEedintelui Consiliului Judelean Neam!, va
analiza qi documenta propunerile primite prin intermediul adresei de email, urmdnd sd
trimitd un numdr de maximum 5 dosare pe fiecare domeniu in parte, spre Juriul Nalional,
stabilit qi acesta tot prin dispozilie a preqedintelui, postAnd propunerile Ei pe platforma
on-line.

Votul electronic

2l octombrie- I5 noiembrie

2017

Publicul va putea vota candidalii preferali prin intermediul sistemului electronic
pus la dispozifie, menliondnd faptul cd se permite acordarea unui singur vot de pe aceeaqi
adresd de IP, pentru un singur candidat, intr-un interval de 24 de ore. De asemenea,
menliondm faptul cd,rezultatul votdrii online are ponderc 40Yo din votul final.

Jurizarea na(ionali

I6 - 20 noiembrie 2017
Pentru a stabili c6qtigdtorii pe fiecare domeniu in parte, votul on-line va deline o
pondere de 40o/o din votul f,tnal, iar decizia Juriului Nafional, o pondere de 600/o.

CAqtigdtorii vor fi desemnalila intrunirea finald a Juriului Nafional, care va avea loc in
datele de 30 noiembrie Ei 1 decembrie, la Piatra Neam{.

Gala Extraordinari
Vineri,

I

decembrie

CAEtigdtorii, desemnafi de juriul nafional, vor fi premiali in cadru festiv.
In cadrul Galei vor fi acordate, pe lAngd trofeele pe fiecare secliune ;i premii
speciale, unor personalitdli care ating standardele de excelen{d in domeniul in care
activeazd".

Gala Extraordinard,va include qi un program artistic de excepfie.
Dupd incheierea Galei, cAEtigdtorii ediliei curente, ai premiilor speciale, membrii
juriului nalional, invitalii speciali sunt invitali sd ia parte la un cocktail.

Descriere proiect:
Campania ,,Ambasadori ai Neamlului" se doreqte a fi un eveniment anual, iniliat
de Consiliul Consultativ in domeniul Tineretului, suslinut de preqedintele Ionel Arsene qi
Consiliul Judelean Neamt, organrzat de Consiliul Judefean Neam!, prin Centrul pentru
Culturd gi Arte ,,Carmen Saeculare" in parteneriat cu alte institulii administrative,
economice, culturale, fiind un eveniment dedicat nemfenilor.

Prin realizarca acestei manifestdri se doreqte identificarea, promovarea qi
recunoa;terea publtcd" a personalitdlilor nemfene, care, pe parcursul ultimului an, iunie
2016 iunie 2017, Ei-au dovedit excelen{a in domenii ce vizeazd via\a culturald qi
sociald, avdnd o contribulie substan{iald, Ia dezvoltarea culturald qi institufionald, a
spaliului nemlean.

-

De asemenea, Campania ,,Ambasadori ai Neamlului" are ca scop conturarea unui
grup aI personalitdlilor care au promovat valorile nemJene la nivel nalional qi
internafional. Acest grup va fi compus din personalitdlile cu care judeful Neam! se
mdndreqte, datoritd implicdrii acestora in dezvoltarea comunitdlii. Dupd decernarea
premiilor, personalitdlile vor fi invitate sd suslind in continuare promovarea valorilor
nemlene, ulilizindtoate resursele disponibile in acest sens.
Campania de promovare, informare Ei seleclie a personalitdlilor se va derula la
nivelul judelului Neam! qi se va incheia cu Gala decerndrii premiilor pe fiecare domeniu
stabilit.
5

Publicul din judelul Neam! va avea posibilitatea de a propune, pe adresa de email
pusd la dispozilie, propuneri de nominalizare pentru fiecare dintre categoriile supuse
jurizdrii,
Va urma o documentare primard a propunerilor venite din partea publicului, la
nivelul centrelor de monitorizare implicate in campanie.
Seleclia va continua cu o documentare suplimentard, efectuatd la nivelul echipei
centrale a campaniei. Juriul local, in urma evaludrii, va inainta juriului nalional c0te cinci
propuneri pentru fiecare categorie, care vor fi postate Ei pe site, pentru votul publicului.
Juriul local va decide lista finald a nominalizalrlor Campaniei.
in perioada premergdtoare Galei ,,Ambasadorilor Nemleni" , care va avea loc la 1
decembrie 2017, nominalizalii vor beneficia de o ampl6 promovare lanivel judelean.
Ulterior, din rAndul acestora, Juriul Nalional va desemna cAqtigdtorii, care vor fi
premiali in cadrul fastuos al Galei, ce va avea loc la 1 decembrie 2017.

Campania se va derula
desfi;urare (Anexa I).

pe baza respectdrii stricte a unui Regulament de

Categoriile pentru care au loc nominalizdrile:

1.

ArtI

2. Educa{ie qi cercetare:
3. Tinere valori:
4. Sinitate:
5. Voluntariat
6. Antreprenoridt:
7. Asisten{i sociali
8. Sport
Juriul Na{ional/ Juriul Local al Campaniei va fi stabilit prin dispoziyie
Consiliului Judelean Neam!.

a preEedintelui

Regulament
Campania ,,Ambasadori ai NeamJului" se doreqte a fr un eveniment anual, iniliat
de cdtre Consiliul Consultativ in domeniul Tineretului Ei suslinut de cdtre preqedintele
Consiliului Judelean Neam!, domnul Ionel Arsene, in parteneriat cu alte institutii
administrative, economice, culturale, fiind un eveniment dedicat nemtenilor.

Prin realizarea acestei manifestdri dorim sd identificdm, promovdm qi recunoaqte
public personalitdlile nemlene care pe parcursul ultimului an, iunie 2016 - iunie 2017, giau dovedit excelenla in domenii ce vizeazd viala culturald Ei sociald, av6nd o contribuJie
substanlialdla dezvoltarea culturald Ei institulionald a spaliului nemfean.
De asemenea, Campania,,Ambasadori ai Neamfului" ate aa scop conturarea unui
grup elitist, al personalitalilor care au promovat valorile nemlene la nivel nalional Ei
internalional. Dupd decernarea premiilor, ambasadorii vor fi invitali sd suslind in
continuare promovarea valorilor nemlene, utilizdnd toate resursele disponibile in acest
SENS.

Campania de promovare, informare Ei seleclie a personalitdlilor se va derula la
nivelul judelului Neam! qi se va incheia cu Gala decerndrii premiilor pe fiecare domeniu
stabilit.
1

. Campania Judeleand,,Ambasadori

2.

ai Neamfului" vizeazd,personalitdJile nemlene.

Categorii gi condilii pentru acordarea premiilor in cadrul Galei ,,Ambasadorilor
Nemleni"
Candidalii trebuie

sd

fie din judelul Neam!.

-

2.500 caractete, word, times new roman, dimensiune font -

Documente necesare:

CV
Autoprezentare

I2

Foto - jpg , 3,5x4,5 rezolulie 72
1 recomandare

DPI

inscrierea se va face pe adresa de email ambasadoineamt2}IT@gmai.com

Fiqa punctaj
1. Calitatea CV
2. Prezentarea personald

3. Notorietatealocald
4. Notori etatea nationald,l internajionald
5. Realizdri/ premii

6. Iniliative personale
7. Impactul activitdlii proprii
J.

Propuneri componen{i juriu local
Va

4.

asupra comunitdlii

fi

stabilitd prin dispozilia preqedintelui Consiliului Judelena Neam!

Pe fiecare domeniu, premierea se

realizeazd, individual, oferindu-se trofeul

,,Ambasador al Neamjului".
5.

Juriul nalional este format din specialiEti Ei/sau profesioniEti in cAte unul/una dintre
domeniilelcategoriile pentru care se acordd premiile, cu recunoastere in plan
nalional qi/sau international, fiind stabilit prin dispozilie a preqedintelui Consiliului
Judelean Neam!.

6.

in cazul in care unul dintre membrii juriului
acestuia vor

nu poate fi prezent, prerogativele
fi preluate de cdtre preEedintele juriului.

7. Fiecare membru al juriului acordd puncte de la 1 la 5 fiecdrei nominalizdri, urmdnd
cala final sd se intruneascd qi sd stabileascb rezultatul final. in cazul in care existd

nominalizdri cu acelaqi numdr de puncte in cadrul unei categorii de premiere,
membrii juriului vor vota, iar voturile primite se vor aduna la punctaj.

8. Vor fi premiate personalitdlile

care au oblinut cel mai mare numdr de puncte qi
voturi la fiecare dintre categoriile de concurs.

9. Premiile Campaniei constau in conferirea Trofeului,,Ambasadori ai Neamfului".
Premiile se vor anunla public Ei se vor acorda in cadrul Galei,,Ambasadorilor
Nemfeni", care se va desfbqura pe 1 decembrie 2017, in piatra Neam!.

10. Pdna la urmdtoarea edilie a Galei ,,Ambasadorilor Nemfeni", ambasadorii vor avea
obligalia de a participa pe parcursul anului la conferinle de presb, activitdli menite
sdprezinte situalia din domeniul in care activeazd.
11.

in

mod exceplional, organizatorul poate acorda premii speciale qi altor

personalitd\i care ating standardele de excelenld in domeniul in care activeazd.
12. Ambasadorii f,iecarui domeniu pentru care se acordb trofeu vor fi implicali in
otganrzarea unor activitdli de interes judelean, cu participare public6.
13.

Nu pot

f,r nominalizate persoanele care au

in curs de derulare

procese de naturd

penalS in justilie.

14. Organizatorul se obligd sd respecte prevederile Legii nr. 67712001, privind
proteclia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, organizatorul se

angajeazl'

sd pdstreze confidenlialitatea datelor personale ale

participanfilor/cAEtigdtorilor qi sd
Oficial qi legislaliei in vigoare.

le utilizeze conform prezentului

Regulament

15. Regulamentul Oficial este disponibil pentru toli cei interesali. Participarea la
aceastd campanie implicd respectarea tuturor prevederilor, termenilor qi condiliilor

prezentului Regulament Oficial.
16. Organizatorul iEi rezervd dreptul de a aduce imbundtdlirilaprezentul Regulament
Ei de a le comunica public orice modificare survenitd pe parcursul desfdqurdrii
evenimentului-

17.3-5 decembrie
Neamtului.

2017

conferinld de presd cu participarea ambasadorilor

BUGETUL DE VENITURI $I CHELTUIELI

organizatia /Institulia.:

centrul pentru culturi qi Arte

Saecularett Neamf

Proiectul: Gala Ambasadorilor Nem(eni
Perioada gi locul desfrqurdrii: august - decembrie 2017, Teatrul Tineretului
Piatra NeamJ

Nr. Denumire indicatori

TOTAL

crt.
I.

VENITURI _ TOTAL.
din care:

1.

FinanJare /subvenlie din

II.

50.000

bugetul Consiliului
Judelean Neam{

50.000

CHELTUIELI _TOTAL

50.000

din care:
1.

Onorarii, premii ( trofee,
diplome, plachete, etc)

10.000

)

Transport

7.000

3.

Cazare gi masd

7.500

4.

Servicii

14.000

onori zar e I imagine/vi
creare site)
(s

de

o,

f,.

Tip drituri/Publicitate

3.000

6.

Alte cheltuiel.i (Decor,

8.s00

org. conferinfe, protocol,

alte costuri)

TOTAL

50.000
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