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DESFĂȘURAREA CONCURSULUI 

Concursul național al lucrărilor criminologice „Valeriu Bujor” (în continuare, 
Concursul „Valeriu Bujor”) se desfășoară  potrivit prevederilor prezentei Pro-
ceduri de desfășurarea a Concursului național al lucrărilor criminologice „Va-
leriu Bujor” (în continuare, procedură) și ale Regulamentului provizoriu al con-
cursului național al lucrărilor criminologice „Valeriu Bujor” din 20.01.2022 (în 
continuare, regulament). 

 

ETAPELE CONCURSULUI  

Concursul „Valeriu Bujor” se desfășoară în următoarele etape:  

 etapa I – lansarea apelului de participare la concurs; 
 etapa a II-a – recepționarea și selectarea lucrărilor criminologice; 
 etapa a III-a – evaluarea lucrărilor; 
 etapa a IV-a – premierea învingătorilor. 

 

ETAPA I-A 

În cadrul etapei I-a a concursului, este lansat apelul de participare la concurs. 
Înștiințarea despre concurs este făcută prin invitații trimise prin e-poștă la 
instituțiile de învățămînt superior sau de cercetare științifică și prin anunțuri 
puse pe paginile din Internet ale Institutului de Criminologie. 

Termen: 1-5 februarie 2022.  

 



ETAPA A II-A 

În cadrul etapei a II-a a concursului, sunt desfășurate următoarele acțiuni: 

- recepționarea și înregistrarea lucrărilor criminologice venite de la doritorii 
de a participa la Concursul „Valeriu Bujor”. Lucrările sînt trimise la urmă-
toarea adresă de e-poștă: irinaiacub@mail.ru; 

Doritorii de a participa la concurs vor trimite un formular de participare. La formu-
lar, se alătură lucrarea sau lucrările criminologice puse în concurs sau copia acesto-
ra. Pentru cîștigarea premiului „Cea mai mare descoperire criminologică”, partici-
pantul va alătura la formular și copia paginii sau paginilor în care a fost înfățișată 
descoperirea criminologică făcută, care este încercuită cu un pix. Se arată numai 3 
(trei) cele mai mari descoperiri criminologice. Pentru cîștigarea premiului „Un ter-
men criminologic național”, participantul urmează să alăture la formular și copia 
paginii în care a fost înfățișat acest termen și să-l încercuiască cu pixul. Pentru cîști-
garea premiului „Un răsunător început științific”, participantul trebuie să alăture la 
formular și lista tuturor lucrărilor științifice publicate. Numărul lucrărilor crimino-
logice cu care participă la concurs un participant și al premiilor țintite nu este măr-
ginit. 

- selectarea lucrărilor criminologice din revistele știinifice de profil publicate 
în țară, din baza de date a tezelor de doctorat și din baza de date a Instru-
mentului Bibliometric Național (https://ibn.idsi.md/ro/despre-IBN). 

Termen: 6 februarie–6 martie 2022.  

 

ETAPA A III-A 

Etapa a III-a a concursului este axată pe evaluarea lucrărilor în două trepte: 

- filtrarea lucrărilor criminologice recepționate; 
- evaluarea lucrărilor selectate; 

Etapa se finalizează cu aprecierea și stabilirea lucrărilor criminologice învin-
gătoare. 

Termen: 6-20 martie 2022. 

 

ETAPA A IV-A  

Etapa a IV-a a concursului cuprinde următoarele activități: 

- înștiințarea învingătorilor și invitarea lor la ceremonia de înmânare a pre-
miilor; 

- organizarea și desfășurarea ceremoniei de înmânare a premiilor. 

Termen:  21-24 martie 2022 
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