INSTITUTUL DE ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINOLOGIE APLICATĂ
INSPECTORATUL GENERAL DE POLIȚIE
FEDERAȚIA SINDICATELOR DIN MOLDOVA „SINDLEX”
COMPANIA DE PUBLICITATE „ALVIA GRUP”
SUB PATRONATUL MINISTERULUI EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII
AL REPUBLICII MOLDOVA

REGULAMENTUL
CONCURSULUI NAȚIONAL DE ESEURI CRIMINOLOGICE

Concursului național de eseuri criminologice cu genericul „Tineretul pentru o Moldovă fără criminalitate” este organizat de către Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată, Inspectoratul General de
Poliție al MAI, Federația Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” și Compania de publicitate „Alvia GRUP”.
I. PARTICIPANȚI
1.1. La concurs, pot participa liceenii claselor a 10-12-a, studenții colegiilor și elevii școlilor profesionale. Participanții sunt invitați să elaboreze și să prezinte creații proprii la tema concursului.
1.2. Teme de orientare propuse pentru eseuri:
− Pentru o țară fără crime.
− Nu corupției!
− Nu violenței!
− Adolescentul ca infractor și victimă.
− Aportul tinerilor la prevenirea și combaterea infracțiunilor.
II. TERMENE ȘI CONDIȚII DE ADMINISTRARE
2.1. Concursul este organizat în perioada: 09 decembrie 2019 - 15 mai 2020.
2.2. Vor fi eligibile, pentru înscriere în competiție, doar eseurile care îndeplinesc următoarele condiții:
− sunt redactate în limba română sau rusă;
− sunt originale și respectă drepturile de autor (este permisă folosirea unor surse de informare și
documentare, cu condiția că acestea vor fi menționate).
2.3. Eseurile vor avea mărimea de 4-7 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. La finalul eseului, trebuie să fie indicat numele participantului.
2.5. Concursul se va desfă în patru etape:
A I-a etapă. Alegerea premergătoare. Alegerea premergătoare este înfăptuită de către instituția
primară. Cele mai bune eseuri sunt recomandate pentru etapa următoare.
A II-a etapă. Înscrierea la concurs. Candidații aleși la prima etapă vor face înscrierile cerute în
Formularul de participare la concurs şi îl vor trimite cu eseul alăturat, până la data de 15 aprilie 2020, la
adresa electronică: uliana.sirbu@gmail.com.
A III-a etapă. Aprecierea. Comisia de evaluare a Concursului național de eseuri criminologice alege
și apreciază cele mai bune eseuri şi invită finaliştii la prezentarea personală a eseului.
A IV-a etapă. Alegerea câștigătorilor (finală). Participanţii vor înfățișa eseul în fața Comisiei de evaluare a Concursului național de eseuri criminologice și vor răspunde la întrebări.
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2.6. Candidații la concurs preventiv vor primi invitaţii personale cu indicarea: datei, adresei incintei și
ora la care se va desfășura finala Concursului național de eseuri criminologice.
2.7. La concurs un participant se poate înscrie doar cu un singur eseu.
2.8. Termenii de desfășurare a concursului:
− Achiziționarea eseurilor de la participanții la concurs are loc până la data de 15 aprilie 2020.
− Evaluarea eseurilor se va desfășura începând cu data de 16 aprilie până la data de 05 mai 2020.
2.9. Eseurile prezentate mai târziu de data indicată și care încalcă condițiile specificate în art. 1,2; 2;
al prezentului 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
eseuri criminologice conform următoarelor criterii:
− eseul trebuie să demonstreze capacitatea participantului la concurs de a se încadra în tema
aleasă;
− participantul trebuie să își demonstreze capacitatea de a argumenta corect și documentat ideile
din cadrul eseului.
3.2. Participanţii vor înfățișa eseul în fața Comisiei de evaluare a Concursului național de eseuri criminologice și vor răspunde la întrebări.
IV. PREMIEREA
4.1. Prezentarea eseurilor și premierea câștigătorilor va avea loc la data de 15 mai 2020.
4.2. Participanții la etapa finală vor fi menționați cu diplome de participare la concurs, iar câștigătorii
vor fi premiați după cum urmează:
− locul I – 1000 lei;
− locul II – 750 lei;
− locul III – 500 lei;
− premiul pentru originalitate – 300 lei.
4.3. Finaliștilor le vor fi înapoiate cheltuielile de deplasare (dus-întors) de către organizatori.
V. COMISIA DE CONCURS
5.1. Comisia de evaluare a Concursului național de eseuri criminologice, este selectată din specialiști calificați în domeniu din cadrul Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată, Inspectoratul General de Poliție al MAI, Federația Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” și Compania de publicitate „Alvia
GRUP”.
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