EDIŢIE a VIII-a
A CONCURSULUI NAŢIONAL DE ESEURI CRIMINOLOGICE
cu genericul:
”TINERETUL PENTRU O MOLDOVĂ FĂRĂ CRIMINALITATE”
SUB PATRONATUL MINISTERULUI EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII
AL REPUBLICII MOLDOVA
_____________________________________________________________________
ORGANIZATORI:
INSTITUTUL DE ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINOLOGIE APLICATĂ
INSPECTORATUL GENERAL DE POLIȚIE
FEDERAȚIA SINDICATELOR DIN MOLDOVA „SINDLEX”
COMPANIA DE PUBLICITATE „ALVIA GRUP”
La concurs sunt invitați să participe:
liceenii claselor a 11-12-a;
studenții colegiilor;
elevii din școlile profesionale.
Cerinţe faţă de elaborarea eseurilor:
A. Eseul se va încadra în una din următoarele teme:
1. Contribuția tinerilor la prevenirea și combaterea crimlor.
2. Adolescentul infractor și victima.
3. Pentru o țară fără crime: violul, prostituția, crime economice etc;
4. Nu corupție !
5. Nu violență !
B. Eseul va fi redactat astfel:
volumul eseului – 4-7 pagini, format – A4, caractere – Times New Roman,
dimensiunea caracterelor – 12 unităţi, interval – 1,5 unități.
Concursul se va desfăşura în patru etape:
La I - a etapă: Preselecția de către instituția primară a celor mai bune eseuri: aprecierea
şi recomandarea acestora pentru etapa următoare.
La a II - a etapă: Înscrierea la etapa finală a concursului: Candidații aleși la prima etapă
vor completa Formularul de participare la concurs şi îl vor trimite cu eseul alăturat la adresa
electronică: cobzaru1998@mail.ru, dreptcriminology2010@gmail.com; până la 19 aprilie 2021.
La a III - a etapă: Aprecierea. Comisia de evaluare a Concursului Național de Eseuri
Criminologice alege și apreciază cele mai bune eseuri și invită finaliștii la prezentarea personală a
eseului.
IV – a etapă finală Alegerea câștigătorilor (finală). Se aleg câștigătorii concursului.
Participanţii vor prezenta eseul în fața Comisiei de evaluare a Concursului Național de
Eseuri Criminologice și vor răspunde la întrebări. Timpul rezervat fiecărui finalist pentru
prezentare este de 10-12 min.
Participanţii la etapa finală vor fi menţionaţi cu diplome de participare la concurs, iar
câştigătorii vor fi premiaţi, după cum urmează:
 locul I – 1000 de lei,
 locul II – 750 de lei,
 locul III – 500 de lei,
 premiul pentru originalitate – 300 de lei.
Cheltuielile pentru drum (tur-retur) vor fi restituite de către organizatori.
Pentru informație suplimentară accesați pagina Institutului de Criminologie: www.criminology.md
Telefoane de contact: 076063490, 069993253

