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Prin prezenta Vă informăm despre desfăşurarea Concursului Naţional de Eseuri Criminologice 

cu genericul: „TINERETUL PENTRU O MOLDOVĂ FĂRĂ CRIM INALITATE”, ediţia a VIIP. 

în perioada lunilor ianuarie-mai 2021, pentru liceenii claselor a X-XII-a, studenţii colegiilor şi elevii 

din şcolile profesionale.

Concursul este organizat de Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată, Inspectoratul 

General de Poliţie, Federaţia Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, Compania de Publicitate 

„ALVIA GRUP”, Centrul Republican pentru Copii şi Tineret cu susţinerea Ministerului Educaţiei, 

Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova.

Condiţiile de participare şi cerinţele faţă de elaborarea eseurilor le găsiţi în anexă.

Cu respect.

Director Ludmila BOTNAR

Executor: Bejan Tatiana 
Tei: (022) 856-219
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Anexă

INSTITUTUL DE ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINOLOGIE APLICATA 
INSPECTORATUL GENERAL DE POLIŢIE 

FEDERAŢIA SINDICATELOR DIN MOLDOVA „SINDLEX” 
COMPANIA DE PUBLICITATE „ALVIA GRUP”

SUB PATRONATUL MINISTERULUI EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII
AL REPUBLICII MOLDOVA

anunţă a opta ediţie a
CONCURSULUI NAŢIONAL DE ESEURI CRIMINOLOGICE

cu genericul:
„TINERETUL PENTRU O MOLDOVĂ FĂRĂ CRIMINALITATE”

La concurs sunt invitaţi să participe:
• liceenii claselor a 10-12-a;
• studenţii colegiilor;
• elevii din şcolile profesionale.

Cerinţe faţă de elaborarea eseurilor:
1) Eseul se va încadra în una din următoarele teme:

> Pentru o ţară fără: crime împotriva umanităţii: violul, prostituţia, crime economice 
etc;

> Nu corupţie.
>  Aportul tinerilor la prevenirea şi combaterea infracţiunilor.

2) Eseul va fi redactat astfel:
- volumul eseului -  4-7 pagini, 

format -  A4,
caractere -  Times New Roman,

- dimensiunea caracterelor -  12 unităţi, 
interval -  1,5 unităţi.

Concursul se va desfăşura în patru etape:
I  - a etapă: Preselecţia de către instituţia primară a celor mai bune eseuri', aprecierea şi 

recomandarea lor pentru etapa următoare.
I I  - a etapă: înscrierea la concurs: câştigătorul Concursului de la prima etapă va completa 

Formularul de participare la concurs şi îl va trimite cu eseul la adresa electronică: 
cobzarul998@mail.ru, până la 25 aprilie 2021.

I I I -  a etapă: aprecierea celor mai bune eseuri de către Comisia de evaluare a Concursului 
Naţional de Eseuri Criminologice şi invitaţia fmaliştilor la prezentarea personală a eseului.

IV -  a etapă finală Participanţii preventiv vor primi invitaţii personale pentru 12 mai 2020, 
cu indicarea adresei incintei în care se va desfăşura concursul şi ora.- Desemnarea 
câştigătorilor.
Finaliştilor se va rambursa costul deplasării (tur-retur) din contul organizatorilor. 
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.

Telefoane de contact: 076063490, 069993253
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