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REGULAMENTUL 

Premiului  municipal pentru tineret în domeniile 
Ştiinţei, Tehnicii, Literaturii şi Artelor, ediţia 2009 

 
I. NOŢIUNI GENERALE 

1. Premiul municipal pentru tineret (în total 10 premii) este instituit de către Direcţia 
Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului Municipal Chişinău. Premiul se 
decernează anual pentru realizări şi performanţe deosebite în domeniile ştiinţei, tehnicii, 
literaturii şi artelor şi se acordă cu prilejul Zilei Naţionale a Tineretului (a doua duminică 
a lunii noiembrie).  

2. Pot înainta lucrări pentru participare la Premiu tineri cu vârsta cuprinsă între 18 – 
35 ani inclusiv. Premiul pentru tineret poate fi acordat atât autorilor, cît şi colectivelor de 
autori, doar o singură dată.  

3. Colectivul de autori al lucrării prezentate la concurs poate fi constituit din cel mult 
5 (cinci) persoane, vârsta medie a membrilor ne fiind mai mare de 35 ani inclusiv. 
Candidaţii trebuie să fie cetăţeni ai Republicii Moldova. Una şi aceeaşi persoană nu 
poate fi concomitent coautor a mai multor lucrări înaintate la concurs sau membră a mai 
multor colective de autori, pretendenţi la premiu. 

 
II. MODUL DE ÎNAINTARE LA CONCURS  

A LUCRĂRILOR ŞI CANDIDAŢILOR 
 

1. Candidaţii şi lucrările înaintate pentru participare la concurs sunt prezentate 
Comisiei pentru decernarea Premiului pentru tineret în domeniile ştiinţei, tehnicii, 
literaturii şi artelor (în continuare Comisia) de la 1 martie până la 1 octombrie  2009. 

2. Dreptul de a înainta lucrări şi candidaţi pentru participare la concurs se oferă 
organelor de conducere ale Academiei de Ştiinţe, Uniunilor de Creaţie din Moldova, 
instituţiilor de învăţământ superior, instituţiilor de cercetare-dezvoltare, secţiilor pentru 
problemele tineretului şi sportului ale organelor administraţiei publice locale, consiliilor 
tinerilor savanţi şi specialişti de la instituţiile superioare de învăţământ şi cele de 
cercetări ştiinţifice, ziarelor şi revistelor de profil, organizaţiilor nonguvernamentale de 
tineret, etc. 

3. Se interzice propunerea unei lucrări pentru participare concomitentă la mai multe 
premii de acelaşi nivel. Aceeaşi lucrare poate fi înaintată la concurs de cel mult două ori, 
fiind prezentată de fiecare dată în modul stabilit de Regulament. Unei persoane i se 
poate decerna Premiul doar o singură dată. 
 



 
III. MODUL DE PREZENTARE A LUCRĂRILOR ŞI DOCUMENTELE 

NECESARE PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS 
 

1. 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 2 (doi) ani. 

2. Lucrările din domeniile literaturii şi artelor pot fi următoarele: cărţile de versuri, 
proză, dramaturgie, critică literară, spectacole, premiera cărora a avut loc în perioada 
indicată mai sus; lucrările în domeniul artei plastice expuse în cadrul expoziţiilor 
naţionale şi internaţionale, filmele artistice şi documentare (pentru regie şi roluri 
principale); lucrările muzicale (pentru compozitori şi interpreţi); interpretate pe scena 
naţională şi internaţională. 

3. Lucrările tipărite se prezintă în 2 (două) exemplare, celelalte se prezintă în 
original. 
Pe coperta fiecărui exemplar se indică: 
 denumirea completă a instituţiei (instituţiilor) care înaintează lucrarea la concurs; 
 denumirea şi tipul lucrării (monografie, ciclu de lucrări, carte de versuri, proză, etc.); 
 domeniul ştiinţific; 
 numele, prenumele autorului (autorilor), titlul ştiinţific; 

4. Fiecare candidat prezintă Comisiei în mod obligatoriu următoarele documente (un 
exemplar): 
- hotărârea organului împuternicit cu dreptul de a înainta candidaţi şi lucrări pentru 

participare la concurs; 
- extrasul din procesul-verbal al şedinţei la care a fost înaintată lucrarea (indicându-se 

numele şi prenumele competitorilor); 
- adnotare rezumativă (până la 3 pagini culese la calculator, Times New Roman, 

mărimea 14); 
- recenzia unui specialist în domeniu, unde vor fi reflectate importanţa ştiinţifică, 

practică şi valoarea artistică a lucrării (pînă la 2 pagini culese la calculator, Times 
New Roman, mărimea 14, foaie cu antet); 

- candidatul prezintă Comisiei curriculum vitae , care prevede următoarele: 
numele, prenumele; anul naşterii; studiile; specialitatea; locul de muncă; funcţia; 
lista lucrărilor, descoperirilor ştiinţifice, publicaţiilor, etc.; adresa, telefonul de la 
serviciu şi domiciliu; 

- copia buletinului de identitate. 

Documentele urmează să fie prezentate pe foaie cu antet şi semnate de 
conducătorul organizaţiei ce recomandă lucrarea. Lucrările sunt vizate de aceeaşi 
instanţă. 



 
 

IV. MODUL DE EXAMINARE A LUCRARILOR 
 

1. Lucrările înaintate pentru participare la concurs sunt examinate de Comisia pentru 
decernarea Premiului, aprobată de Consiliul Consultativ al DGETS. 

2. Comisia în lucrul său se conduce de regulamentul  aprobat la şedinţa Consiliului 
Consultativ al DGETS. 

3. Comisia examinează lucrările şi candidaturile înaintate pentru participare la 
concurs în baza materialelor prezentate de organele împuternicite cu dreptul de a face 
propunerile respective. Comisia are dreptul de a coopta în calitate de experţi 
(consultanţi) savanţi, critici literari şi de artă, specialişti în domeniu. 

4. După adoptarea hotărârii comisiei privind decernarea premiilor pentru tineret, 
Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport  desfăşoară procedura de înmânare a 
premiilor. 

5. Anunţurile cu privire la demararea şi desfăşurarea concursului sunt publicate în 
mijloacele mass-media expediate în instituţiile cointeresate şi afişate pe site-ul Direcţiei 
Generale Educaţie, Tineret şi Sport. 

 
V. DECERNAREA PREMIULUI 

 
1. Învingătorilor la concurs li se înmânează Medalia, Diploma de confirmare a 

titlului de Laureat al Premiului pentru Tineret şi un premiu bănesc în sumă de 5000 lei. 
2. Dacă Premiul municipal pentru tineret se decernează unui colectiv de autori, suma 

bănească se repartizează tuturor autorilor în părţi egale. 
3. Premiul este decernat anual către Ziua Naţională a Tineretului din Moldova (a 

doua duminică a lunii noiembrie). 
4. Instituirea Premiului municipal pentru tineret poate fi anulată numai printr-o 

hotărâre specială a Consiliului Consultativ al Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi 
Sport. 


