
Anexa nr. 1

La decizia Consiliului de Administraţie a DGETS 

nr. 8/6 din 20.06.2018

APROB: 

R ă d i c a  O in

REGULAM ENTUL

cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursuliï^weÿ/à‘

decernare a Premiului municipal pentru tineret în dom eniîfe=

ştiinţei, tehnicii, literaturii,

artelor, activism civic, ediţia 2019

I. DISPOZIŢII GENERALE

î.i. Premiul municipal pentru tineret (în continuare PM T) este instituit de 

către Direcţia generală educaţie, tineret şi sport (în continuare DGETS) a 

Consiliului municipal Chişinău şi vizează în ansamblu 10 nom inalizări şi 

10 menţiuni.

1.2 Premiul pentru tineret se acordă cetăţenilor Republicii M oldova (inclusiv 

grupuri de cetăţeni din cel mult 5(cinci) persoane), cu vârsta cuprinsă 

între 16-35 ani, inclusiv, organizaţiilor de tineret, grupurilor locale de 

iniţiativă care prom ovează voluntariatul, cu o activitate relevantă în 

domeniul de tineret în m unicipiul Chişinău.

Una şi.aceeaşi persoană nu poate pretinde concom itent la prem iu de una singură 

şi ca parte a unui grup sau a unei organizaţii.

1.3 . Premiul pentru tineret se decem ează anual, pentru realizări şi performanţe 

deosebite în domeniile: ştiinţifico-tehnic, literar-artistic, activism civic şi se 

acordă cu prilejul Zilei Naţionale a Tineretului (a doua dum inică a lunii 

noiembrie).

1.4 . Premiul pentru tineret se acordă prin concurs. Dosarele înaintate la 

concurs sunt analizate de către Comisia de evaluare a dosarelor CED) 

formată dintr-un num ăr impar de membri, respectându-se principiul



parităţii între sectorul guvernam ental şi neguvem am ental.

1.5. Com ponenţa Comisiei, precum şi acordarea prem iilor sunt stabilite prin

ordinul DGETS.

ii. ORGANIZAREA CO NCURSULUI

2 .1. Lansarea concursului, precum şi criteriile specifice privind participarea la 

concurs vor fi anunţate anual de către DGETS şi plasate pe site-ul instituţiei.

2 .2 . Dosarele pentru participare la concurs sunt prezentate secretariatului 

Comisiei până la data de 31 octom brie 2019.

2.3. Dreptul de a înainta dosare ale candidaţilor la Premiul pentru tineret îl 

au instituţii/ organizaţii care activează în m unicipiul Chişinău, precum 

şi persoane fizice.

2.4. Se interzice înaintarea concomitentă a aceluiaşi dosar la mai multe 

concursuri de acelaşi nivel. Nu se admit dosare care conţin total sau parţial 

materiale prem iate la concursuri similare. Acelaşi dosar poate fi înaintat la 

concurs cel m ult de două ori.

2.5. înregistrarea şi participarea la concurs are loc în baza dosarului depus, care 

va conţine: m ateriale ce atestă rezultatele rem arcabile în domeniile ştiinţei, 

tehnicii, literaturii, artelor, activism civic, realizate pe parcursul ultim ilor 2 

(doi) ani.

2 .6 . Lucrările ştiinţifice, manualele, elaborările tehnice, materialele şi 

tehnologiile noi, seriile de brevete şi patente care form ează o lucrare unică 

pot fi propuse pentru concurs numai în cazul în care sunt publicate, editate şi/ 

sau aplicate în practică pe parcursul ultim ilor doi ani.

Tematica urm ează a fi corelată cu direcţiile prioritare de cercetare şi 

dezvoltare ale Republicii M oldova şi strategiilor de dezvoltare durabilă a 

municipiului Chişinău. Rezultatele finale urmează a-şi găsi materializare în 

conţinutul unui algoritm  ori protocol de implementare în practică.

2.7. Lucrări din dom eniile literaturii şi artelor pot fi:



- cărţi de versuri, proză, dramaturgie, critică literară, publicate/lansate în 

perioada indicată în pct.2.6;

- lucrări din dom eniul artelor plastice expuse în cadrul expoziţiilor locale,

naţionale şi internaţionale în perioada ultim ilor doi ani;

- compoziţii m uzicale interpretate pe scena naţională şi internaţională 

(compoziţie şi interpretare);

- filme artistice şi documentare (regie şi roluri principale);

- arta teatrală (regie, roluri principale în spectacole, prem iera cărora a avut loc

în perioada indicată în pct. 2.6);

2.8 Lucrarea, pentru care a fost acordat PM T sau menţiune, nu poate fi 

înaintată la un alt concurs de acest gen din alt an, indiferent de titularii 

colectivului de autori căruia i-a fost acordată.

2.9. Lucrările se prezintă în original sau copiile acestora. Pe coperta 

fiecărui exem plar se indică:

■ denumirea com pletă a instituţiei (instituţiilor), care a înaintat lucrarea pentru 

concurs;

■ denumirea şi tipul lucrării (monografie, ciclu de lucrări, carte de versuri, 

proză etc.);

■ domeniul ştiinţific;

■ numele, prenum ele autorului (autorilor), gradul ştiinţific şi titlul ştiinţifico- 

didactic ori ştiinţific, alte titluri.

3.0 Dosarul trebuie să conţină următoarele acte:

- Demers (instituţional sau personal) de participare la concurs adresat CED.

- Extrasul din procesul verbal al şedinţei unităţii care a înaintat lucrarea sau 

candidatul cu decizia unităţii împuternicite de a înainta lucrări pentru 

participare la concurs (dacă este cazul);

- Extrasul din procesul verbal al şedinţei unităţii care a înaintat lucrarea;

- Adnotarea rezum ativă (până la 3 pagini);

- Recenzia (sau scrisoare de recomandare) a doi specialişti în domeniu, unde



vor fi reflectate urm ătoarele compartimente: importanţa ştiinţifică, practică 

şi valoarea artistică a lucrării, caracteristica candidatului înaintat pentru a 

participa la concurs (până la 2 pagini - format electronic, foaie cu antet, 

ştampila instituţiei pe care o reprezintă);

- acte care ar confirm a în care activităţi a fost implicat voluntarul şi contribuţia 

personală la organizarea si desfăşurarea evenimentelor, proiectelor, precum şi 

succese realizate şi impactul lor (carnet de voluntar, scrisori de recomandare, 

certificate, publicaţii, etc.):

- curriculum vitae al autorului/coautorilor, model EUROPASS, care 

stipulează: numele, prenum ele autorului/coautorilor; anul naşterii; studiile; 

specialitatea; locul de muncă; funcţia; lista lucrărilor, descoperirilor 

ştiinţifice, publicaţiilor, alte informaţii despre activitatea personală, etc.; 

adresa, telefonul de serviciu şi de la domiciliu;

- copia buletinului de identitate.

* Scrisorile de recom andare, precum  şi extrasul din procesul verbal al şedinţei 

unităţii, se prezintă pe foaie cu antet şi sunt semnate de către conducător şi 

aplicată ştampila instituţiei care a înaintat lucrarea pentru participare la 

concurs. Procesele verbale sunt semnate de către preşedintele de şedinţă.

* Dosarele prezentate la categoria "Activism civic" urm ează să fie 

completate cu formularul de participare la care să anexeze materiale

relevante, care vor conţine:

Cel mai activ voluntar:

- viziunea referitor la activitatea de voluntariat;

- nr. de în activităţi în care a fost implicat voluntarul şi contribuţia personală 

la organizarea si desfăşurarea evenimentelor, proiectelor locale, precum şi 

succese realizate şi impactul lor;

- copia carnetului de voluntar; extras din Registrul de evidenţă a 

contractelor de voluntariat;

- diplome, certificate nominale, scrisori de recomandare, m ateriale foto/video.



Cea mai activă organizaţie locală de tineret:

- numărul de activităţi locale realizate în anul 2019 şi impactul acestora;

- numărul de beneficiari, numărul de voluntari ai ONG-ului implicaţi în 

activităţi;

- parteneriatul cu alte instituţii, organizaţii;

- scrisori de recom andare, certificate, publicaţii, m ateriale 

foto/video din cadrul activităţilor realizate etc.

Cel mai activ Consiliu Local al Tinerilor:

- formularul de aplicare (anexa nr.l);

- procesul verbal de constituire;

- regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului;

- acte ce atestă parteneriatul dintre Consiliu şi Autorităţile Publice Locale;

- planul de activitate pentru anul curent;

- raportul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru anul curent 

(anexa nr 2);

- procesele verbale ale tuturor şedinţelor din anul curent;

- materiale foto/video din cadrul activităţilor realizate;

- alte informaţii relevante.

3.1. Termenul de păstrare a dosarelor câştigătoare în concurs este de 5 (cinci ani).

i i i . M ODALITATEA DE EXAM INARE A LUCRĂRILO R

3.2. Lucrările înaintate pentru participare la concurs sunt examinate de către 

CED.

Comisia va exam ina dosarele şi le va valida ca fiind eligibile, va selecta 

cele mai valoroase lucrări şi candidaţi cu performanţe deosebite în diverse 

domenii de activitate.

3.3. Comisia se constituie în fiecare an şi activează în baza prevederilor 

prezentului Regulament.

3.4. Pentru exam inarea lucrărilor înaintate la concurs, CED are dreptul de a



coopta, în calitate de experţi (consultanţi), savanţi, critici literari şi de artă, alţi 

specialişti în domeniile vizate.

3.5. Comisia va exam ina dosarele participanţilor la concurs şi va nom inaliza 

premianţii printr-o hotărâre, care va fi remisă DGETS până la 10 noiem brie anul 

curent.

3.6. Comisia are dreptul de a nu admite la concurs dosarele candidaţilor care 

nu au depus în term enul stipulat în Regulament, precum şi a persoanelor care au 

participat concom itent şi nu au trecut preselecţia la concursul sim ilar de nivel 

naţional; care sunt incomplete sau irelevante prin conţinutul lor.

3.7. Anunţurile cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului, 

precum şi cele ce vizează rezultatele concursului, sunt publicate în mass- 

media, expediate în instituţiile interesate şi afişate pe site-ul DGETS.

IV. d e c e r n a r e a  p r e m i u l u i  p e n t r u  t i n e r e t

4.1. Hotărârea CED privind decernarea Premiului pentru tineret intră în vigoare 

din momentul aprobării la Consiliul de Adm inistraţie al DGETS şi este 

valabilă (cu excepţia celor care se referă la acordarea prem iilor), dacă 

pentru ele au votat cel puţin jum ătate din m embrii prezenţi la şedinţă.

4.2. învingătorilor la concurs li se înmânează:

1. ' Premii pentru laureaţi

10 premii x 10.000.00 100.000.00

2. M enţiuni

10 menţiuni x 2000.00 20.000.00

3. Diplome, medalii

10 buc. x 600 lei 6000.00

10 buc. x 200 lei 2000.00

20 buc. x 130 lei 2600.00



4.3. Dacă PM T este decernat unui colectiv de autori, fiecare coautor devine 

titular, iar suma de bani (zece mii de lei) se repartizează în părţi egale.

4 .5. M em brilor CED li se rezervă dreptul de a reduce numărul de premii în caz 

că lucrările înaintate la concurs nu prezintă valoare artistică şi ştiinţifică 

sau să le redistribuie în limita sumei total disponibile.

Larisa Arhip, specialist principal 

022-235177, larisa-arhip@mail.ru
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