
Regulamentul concursului

1. Introducere

Asociaţia  Independentă  de Criminologie  din Republica  Moldova şi  Centrul  de Prevenire  şi 
Asistenţă Criminologică, în colaborare cu Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată invită 
liceenii claselor a 10 – 12-a şi studenţii colegiilor să participe în perioada 24 ianuarie 2014 – 29 aprilie 
2014 la un concurs de eseuri cu tema “Moldova fără criminalitate, mafie şi corupţie”. 

Studenţii sunt invitaţi să dezvolte creaţii proprii, iar cele mai reuşite 4 eseuri vor fi premiate în 
cadrul unei ceremonii care va avea loc în incinta Institutului de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată 
din Chişinău. 

1.1. Condiţii de participare: 
La concursul de eseuri criminologice pot să participe liceenii claselor  a 10 - 12-a şi studenţii  

colegiilor.

1.2. Teme propuse pentru eseuri:
• Moldova fără criminalitate, mafie şi corupţie.
• Importanţa psihologiei pentru diminuarea fenomenelor crimă, corupţie şi devianţă.

1.3. Concursul se va desfăşura în două etape: 
I-a etapă : înscrierea la concurs şi transmiterea eseurilor.
II-a etapă; (etapa finală) selectarea de către Comisia de evaluare a celor mai bune eseuri şi 

invitarea  finaliştilor  pentru  prezentarea  personală  a  eseurilor. Pentru  prezentarea  eseurilor,  este 
necesară prezenţa personală a participantului. 

Participanţii  la  etapa  finală  vor  primi  invitaţii  personale.  Finaliştilor  le  va  fi  achitat  costul 
deplasării (tur-retur)  din contul organizatorilor.

2. Termene şi condiţii de admisibilitate 

2.1. Vor fi eligibile pentru înscrierea în competiţie, doar eseurile care îndeplinesc următoarele condiţii: 
• sunt redactate în limba română sau rusă,
• sunt originale şi respectă drepturile de autor. Este permisă folosirea unor surse de informare şi 

documentare, cu condiţia ca acestea vor fi menţionate. 

Eseurile vor avea minim 3 pagini şi maxim 6 pagini, de format A4 şi vor fi scrise cu caractere  
Times New Roman de dimensiunea 12, la un interval de 1,5 unităţi. 

La finalul eseului trebuie să fie indicat numele participantului.  Împreună cu eseul se va trimite 
şi formularul de participare la concurs, care  poate fi descărcat pe site-ul Institutului criminology.md 
sau aici.

2.2. Numărul de lucrări cu care se poate înscrie un participant 
            Un participant se poate înscrie în concurs doar cu un singur eseu.

2.3. Termene de desfăşurare a concursului

Expedierea eseurilor – 24 ianuarie-29 aprilie 2014
Evaluarea eseurilor (I-a etapă) – 30 aprilie-14 mai 2014



Invitarea participanţilor selectaţi – 14 mai-16 mai 2014 
Prezentarea eseurilor (a II-a etapă) – 17 mai 2014

Termenul limită pentru trimiterea eseurilor este 29 aprilie 2014. Eseurile trimise după această 
dată nu vor fi luate în considerare. 

2.4. Unde se trimit eseurile 
Eseurile,  împreună cu formularul de participare la concurs,  pot să fie trimise la una dintre 

următoarele adrese electronice: ascrim@rambler.ru sau institutul@criminology.md

3. Modalitatea de evaluare

Eseurile  vor  fi  evaluate  de  către  un  juriu  desemnat.  Juriul  va  evalua  lucrările  conform 
următoarelor criterii: 

 eseul  trebuie să demonstreze capacitatea  participantului  la concurs de a se încadra în tema 
aleasă; 

 participantul trebuie să îşi demonstreze capacitatea de a argumenta corect şi documentat ideile 
din cadrul eseului.

Fiecare participant la etapa finală va fi invitat în faţa Comisiei de evaluare, unde va prezenta pe 
scurt esenţa eseului său şi va răspunde la unele întrebări. 

4. Premierea

Premierea cîştigătorilor va avea loc pe data de 17 mai 2014.

Toţi participanţii etapei a II-a vor fi menţionaţi cu diplome de participare la concurs, iar 
câştigătorii vor fi  premiaţi după cum urmează:

• locul I – 1500 lei;
• locul II – 1000 lei;
• locul III – 700 lei;
• premiul pentru originalitate – 400 lei.

5. Descalificarea lucrărilor

Eseurile  care  vor  depăşi  termenul  stabilit  pentru  trimitere  şi  care  vor  încălca  condiţiile 
specificate în regulament vor fi descalificate.
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