REGULAMENT
cu privire Ia organizarea şi desfăşurarea concursului
decernare a Prem iului municipal pentru tineret în domenii
ştiinţei, tehnicii, literatu rii şi artelor
I.

DISPOZIŢII GENERALE

1.1 . Premiul municipal pentru tineret (în continuare PMT), care vizează, în ansamblu 10-15
nominalizări, afost instituit la iniţiativa Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport
(în continuare DGKTS) a Consiliului municipal Chişinău.
Premiul este acordat o singură dată în an pentru rezultate şi performante în domeniile
ştiinţei, tehnicii, literaturii şi artelor, precum şi pentru activism civic, fiind decernat de Ziua
Naţională a Tineretului (o doua duminică a lunii noiembrie).
1.2. Pentru participare la concurs se pot înscrie tineri cu vârsta cuprinsă între 18- 35 ani
inclusiv.
1.3. PMT poate fi acordat, doar o singură dată, autorilor, precum şi colectivelor de autori.
Colectivul de autori al lucrării prezentate la concurs poate fi constituit din cel mult cinci
coautori, vârsta medie a cărora nefiind mai mare de 35 ani inclusiv.
1.4. Participanţii la concursul de decernare a PMT trebuie să fie cetăţeni ai Republicii Moldova.
1.5. IJna şi aceeaşi persoană poate participa la concurs prin lansarea doar a unei
singure lucrări (autor ori în cadrul colectivelor de autori],
II. ORGANIZAREA CONCURSULUI
2.1. DGETS anunţă demararea etapei do selecţie a lucrărilor care conţin rezultate ştiinţifice
notorii şi a candidaţilor cu rezultate remarcabile în diverse domenii de activitate, care se
înaintează Comisiei de concurs. Termenul limită de prezentare a dosarelor -15 octombrie
2016.
2.2. în cadrul DGETS, în fiecare an, se constituie Comisia de concurs pentru decernarea PMT,
care activează în baza unui Regulament de activitate şi se aprobă la şedinţa Consiliului de
Administraţie.
2.3. Coi'msia de concurs este constituită din 10-14 persoane, inclusiv un preşedinte,
vicepreşedinte, secretar şi membrii ei. în caz de necesitate se fac anumite schimbări în
componenţa Comisiei.
Comisia se investeşte cu dreptul de a:
■ delega membrii (în caz de necesitate] în colectivele respective pentru a efectua cercetări,
analize suplimentare, ce ar permite să se facă concluzii obiective şi aprecieri adecvate
referitoare la lucrările propuse pentru concurs;
• solicita
ajutorul scia
lştorpenî domeniu, care nu sunt membri ai Comisiei respective în
calitate de experţi.
2.4. Componenţa Comisiei de concurs este validă pentru organizarea şi desfăşurarea
concursului doar pentru o singură dată.
2.5. Lucrările care conţin rezultate ştiinţifice notorii se înaintează Comisiei de concurs.

2.6. Dreptul de a înainta asemenea lucrări aparţine:
- Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi institutelor care intră în componenţa sa;
- Uniunilor de creaţie;
- Instituţiilor de învăţământ superior;
- Instituţiilor de cercetare-dczvoltare;
- Secţiilor pentru problemele tineretului şi sportului ale organelor
administraţiei publice locale;
- Ziarelor şi revistelor de profil;
- Organizaţiilor nonguvernamentale de tineret etc.;
- Candidaţilor independenţi.
2.7. Lucrarea, pentru care a fost acordat PMT sau menţiune, nu poate fi înaintată la un alt
concurs de acest gen din alt an, indiferent de titularii colectivului de autori căruia ia fost
acordată.
Nu se admite participarea la concursuri similare prin intermediul aceleiaşi lucrări.
2.8. în cazul în care lucrarea nu este lansată pentru obţinerea PMT, ea mai poate fi depusă la un
nou concurs doar pentru o singură dată.
2.9. Lucrările ştiinţifice, manualele, elaborările tehnice, materialele şi tehnologiile noi, seriile de
brevete şi patente care formează o lucrare unică pot fi propuse
pentru concurs numai în cazul în care sunt publicate, editate sau aplicate în practică
pe parcursul ultimilor doi ani. Tematica urmează a fi corelată cu direcţiile prioritare de
cercetare şi dezvoltare ale Republicii Moldova.
Rezultatele finale urmează a-şi găsi materializare în conţinutul unui algoritm ori protocol
de implementare în practică.
2.10. în calitate de lucrări din domeniile literaturii şi artelor pot fi:
- cărţi de versuri, proză, dramaturgie, critică literară, spectacole, premiera cărora a avut
loc în perioada indicată anterior;
- lucrări din domeniul artei plastice expuse în cadrul expoziţiilor naţionale şi
internaţionale, filme artistice şi documentare (
regie şi roluri principale);
- lucrări muzicale interpretate pe scena naţională şi internaţională [
compozitori şi

interpreţi).
2.11. Lucrările tipărite se prezintă în două exemplare, celelalte se prezintă
în original. Pe coperta fiecărui exemplar se indică:
■ denumirea completă 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, prenumele autorului (autorilor), gradul ştiinţific şi titlul ştiinţifico-didactic ori
ştiinţific, alte titluri,
2.12. Fiecare instituţie prevăzută în pct. 2.4 al prezentului Regulament prezintă
Comisiei următoarele acte:
'A decizia unităţii împuternicite de a înainta lucrări pentru participare la concurs;
■f extrasul din procesul-verbal al şedinţei unităţii care a înaintat lucrarea;

T adnotarea rezumativă (până la 3 pagini, pe foaie cu antet);
J recenzia (sau scrisoare de recomandare) a doi specialişti în domeniu, unde vor fi
reflectate următoarele compartimente: importanţa ştiinţifică, practică şi valoarea
artistică a lucrării, caracteristica candidatului înaintat pentru a participa la concurs
(până la 2 pagini - format electronic, Times New Roman, mărimea 14, foaie cu antet,
ştampila instituţiei pe care o reprezintă);
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■2curriculum

vitae al autorului/coautorilor, care stipulează: numele, prenumele
autorului/coautorilor; anul naşterii; studiile; specialitatea; locul de muncă; funcţia; lista
lucrărilor, descoperirilor ştiinţifice, publicaţiilor etc.; adresa, telefonul de serviciu şi de
la domiciliu;
2 copia buletinului de identitate.
Scrisorile de recomandare, precum şi extrasul din procesul verbal al şedinţei unităţii,
se prezintă pe foaie cu antet şi sunt semnate de conducătorul instituţiei (şi respectiv de
către preşedintele de şedinţă) care a înaintat lucrarea pentru participare la concurs.
III. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI ŞI DECERNAREA PREM IULUI

3.1. Lucrările înaintate pentru participare la concurs sunt examinate de către Comisia pentru
decernarea PMT, aprobată de către Consiliul de Administraţie al DGETS.
3.2. Comisia pentru decernarea PMT examinează lucrările înaintate pentru participare la
concurs. Examinarea are loc doar în baza materialelor prezentate, în termen, de către
instituţiile vizate în pct. 2.4 al prezentului Regulament. Comisia pentru decernarea PMT
urmează a coopta, în calitate de experţi (consultanţi), savanţi, critici literari şi de artă,
alţi specialişti în domeniile vizate.
3.3. Anunţurile cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului, precum şi cele ce vizează
rezultatele concursului, sunt publicate în mijloacele mass-media, expediate în instituţiile
interesate şi afişate pe site-ul DGETS.
3.4. învingătorilor la concurs li se înmânează:
a) Trofeul, Diploma de conferire a
titlu lu ide Laureat al PM
bănesc
învaloare de 10.000 (zece
i)m
lei
b) menţiuniînvaloare de 2000 (două
m
i)e
l i.
3.5. Dacă PMT este decernat unui colectiv de autori, fiecare coautor devine titular al unei
medalii, iar suma de bani (zece mii de lei) se repartizează în părţi egale.
3.6. Membrilor Comisiei li se rezervă dreptul de a nu acorda unele premii în caz că lucrările
înaintate la concurs nu sânt valoroase sau să le redistribuie în limita sumei total
disponibile.

Lartsa Macarenco,
specialist principal al DGETS
tel. contact. (022) 222 740
E-mail; larisa.macarenco@gmail.com

