
REGULAMENTUL CONCURSULUI NAȚIONAL DE ESEURI CRIMINOLOGICE 
„TINERETUL PENTRU O MOLDOVĂ FĂRĂ VIOLENȚĂ, 

CORUPȚIE ȘI CRIMĂ ORGANIZATĂ” 
 

 
 
Concursul Național de Eseuri Criminologice cu genericul „Tineretul pentru o Moldovă fără violență, co-

rupție și crimă organizată” este organizat de către Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată în parte-

neriat cu Inspectoratul General de Poliție al MAI, Federația Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” și Compania 

de publicitate „Alvia GRUP” sub patronatul Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova. 
 
 

I. PARTICIPANȚI 
 

1.1. La concurs, pot participa elevii colegiilor, școlilor profesionale și ai claselor a 10-12-a. Partici-

panții sunt invitați să elaboreze și să prezinte creații proprii la tema concursului. 

1.2. Teme de orientare propuse pentru eseuri: 

− Contribuția tinerilor la prevenirea infracțiunilor. 

− Adolescentul infractor și victima. 

− Stop crima organizată! 

− Nu corupției! 

− Nu violenței! 

 
 

II. TERMENE ȘI CONDIȚII DE ADMINISTRARE 
 

2.1. Concursul este organizat în perioada: 01 decembrie 2021 – 25 martie 2022. 
2.2. Vor fi eligibile, pentru înscriere în competiție, doar eseurile care îndeplinesc următoarele condiții: 

a) corespund tematicii propuse; 

b) sunt originale, legate de problemele din societatea noastră și respectă drepturile de autor (este 

permisă folosirea unor surse de informare și documentare, cu condiția că acestea vor fi menționate în text 

și bibliografie). 

2.3. Eseurile vor avea volumul de 5-7 pagini, de format A4 și vor fi scrise cu caractere Time New 

Roman de dimensiunea 12, la un interval de 1,5 unități. 

2.4. Eseul trebuie să aibă următoarea structură:  

a) denumirea eseului; 

b) numele, prenumele și instituția din care face parte participantul; 

c) coordonatorul (profesorul care a ghidat participantul); 

d) conținutul eseului; 

e) bibliografia folosită după caz). 

2.5. Concursul se va desfă în patru etape: 
Prima etapă – Preselecția de către instituția primară a celor mai bune eseuri. Preselecția este 

înfăptuită de către Comisia de evaluare din instituția primară (din care face parte participantul). Cele mai 

bune eseuri sunt recomandate pentru etapa următoare.  

Termen de realizare: până la data de 01 februarie 2022. 
A doua etapă – Înscrierea la etapa republicană (națională) a concursului. Candidații aleși la 
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prima etapă vor face înscrierile cerute în Formularul de participare la concurs şi îl vor expedia cu eseul 

alăturat la adresa de electronică: lungultatiana740@gmail.com sau luciasavca@mail.ru.  

Termen de realizare: până la data de 01 martie 2022. 

A treia etapă – Aprecierea. Comisia de evaluare a Concursului Național de Eseuri Criminologice 

selectează și apreciază cele mai bune eseuri şi invită finaliştii la prezentarea personală a eseului.  

Termen de realizare: 02-24 martie 2022. 
A patra etapă – Alegerea câștigătorilor. Premierea. Candidații la etapa finală a concursului vor 

primi invitaţii personale cu indicarea: datei, adresei incintei și ora la care se va desfășura etapa finală a 

Concursului Național de Eseuri Criminologice. 

2.6. Participanţii la etapa finală vor prezenta eseul în fața Comisiei de evaluare a Concursului Națio-

nal de Eseuri Criminologice și vor răspunde la întrebările puse de membrii comisiei. Eseul va fi prezentat în 

format PowerPoint. Timpul rezervat fiecărui finalist este de 10-12 min. 

2.7. La concurs un participant se poate înscrie doar cu un singur eseu. 

2.8. Eseurile prezentate mai târziu de 01 martie 2022 și care încalcă condițiile specificate în prezen-

tul regulament, nu vor fi acceptate la etapa finală. 

 
 

III. MODALITATEA DE EVALUARE 
 

3.1. Eseurile vor fi evaluate la etapa finală de către Comisia de evaluare a Concursului Național de Ese-

uri Criminologice conform următoarelor criterii: 

a) conținutul eseului trebuie să corespundă tematicii și să fie abordate problemele actuale din țara 

noastră;  

b) participantul trebuie să poată argumenta corect și prin dovezi plauzibile, în baza anumitor docu-

mente actuale, ideile din cadrul eseului (de exemplu: date concrete din ultimii 5 ani, Codul penal, Codul ci-

vil, Convenții, citarea unor autori etc.). 

 
 

IV. PREMIEREA 
 

4.1. Prezentarea eseurilor și premierea finaliștilor va avea loc la data de 25 martie 2022. 

4.2. Participanții la etapa finală vor fi menționați cu diplome de participare la concurs, iar autorii celor 

mai bune eseuri vor fi premiați, după cum urmează: 

a) locul I – 1500 lei; 

b) locul II – 1000 lei; 

c) locul III – 750 lei; 

d) premiul pentru originalitate – 500 lei. 

 
 

V. COMISIA DE CONCURS 
 

5.1. Comisia de evaluare a Concursului Național de Eseuri Criminologice, este selectată din specia-

liști calificați din cadrul Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată, Ministerul Educației și Cercetă-

rii, Inspectoratul General de Poliție al Ministerului Afacerilor Interne, Federația Sindicatelor din Moldova 

„SINDLEX” și Compania de publicitate „Alvia GRUP”. 


