
Anexă                                                                                                                                                                                                        

                                                               la ord. nr. 1512 din 05.11.2021                                       

                                                          

REGULAMENT  

PRIVIND ACORDAREA PREMIULUI NAȚIONAL PENTRU TINERET, EDIȚIA 2021  

 

I. DISPOZIȚII GENERALE 

1. Prezentul Regulament privind acordarea Premiului național pentru tineret, ediția 2021 stabilește 

obiectivele, condițiile de organizare şi desfășurare a concursului, condițiile și criteriile de 

eligibilitate pentru înscrierea candidaților, procedura de evaluare a dosarelor, precum și 

modalitatea de decernare a premiilor. 

2. Premiul național pentru tineret este instituit de către Ministerul Educației și Cercetării al 

Republicii Moldova şi se decernează prin concurs în contextul marcării Zilei naționale a 

tineretului, instituit[ prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1996. 

3. Obiectivele concursului sunt următoarele: 

1) sporirea participării active a tinerilor în viața economică, socială și culturală a țării; 

2) stimularea activităţii creative şi inovative în rândul tinerilor; 

3) promovarea tinerilor și a experiențelor avansate şi inovatoare; 

4) motivarea tinerilor pentru autoformare şi dezvoltare. 

4. Premiul național pentru tineret se acordă cetățenilor Republicii Moldova cu vârsta cuprinsă între 

14 – 35 ani, organizațiilor necomerciale, grupurilor de inițiativă ale tinerilor și organizațiilor 

comerciale care au realizat proiecte cu impact pentru tineri, finalizate pe parcursul ultimilor 12 

luni calendaristice, până la data depunerii dosarului.  

5. Termenele şi procedura de participare la concurs sunt plasate și promovate pe pagina web a 

Ministerului Educației și Cercetării, precum și prin intermediul altor surse de informare. 

 

II. COMISIA DE EVALUARE A DOSARELOR 

6. Dosarele înaintate la concurs sunt examinate de către o Comisie de evaluare (în continuare – 

Comisie) instituită prin Ordinul ministrului.  

7. Comisia asigură organizarea și coordonarea procesului de evaluare a dosarelor depuse în cadrul 

concursului.  

8. Comisia îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor legalităţii, transparenţei şi integrităţii 

profesionale.  

 

9. Funcţiile de bază ale Comisiei sunt:  

1) recepționarea, înregistrarea și evaluarea dosarelor depuse în cadrul concursului în baza 

Grilei de evaluare și criteriilor de apreciere propuse de prezentul Regulament; 

2) cooperarea şi comunicarea cu părţile interesate, în limitele competenţei sale;  

3) formularea propunerilor privind eficientizarea concursului pentru selectarea candidaţilor 

la Premiul naţional pentru tineret.  

10. Comisia se constituie cu respectarea principiului de reprezentativitate a autorităţilor publice, 

societăţii civile și altor structuri reprezentative din domeniu.  

11. Fiecare membru al Comisiei va semna o declarație de imparțialitate, conform anexei nr. 2 la 

prezentul Regulament. 

12. Membrii Comisiei nu pot participa la concurs.  



13. Şedinţele Comisiei sunt deliberative dacă la ele participă cel puţin 2/3 din numărul membrilor 

acesteia.  

14. Şedinţele se consemnează în procese-verbale validate prin semnăturile preşedintelui şi 

secretarului Comisiei.  

15. Președintele Comisiei se numește Secretarul de Stat în domeniul tineretului și sportului, dacă 

conducătorul autorității organizatoare a concursului nu dispune altfel. 

16. Lucrările de secretariat ale Comisiei se asigură de către Ministerul Educației și Cercetării. 

17. Secretarul Comisiei nu deține drept de vot. 

      

III. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA  CONCURSULUI  

18. Concursul pentru selectarea candidaţilor la Premiul naţional de tineret se desfăşoară conform 

următoarelor etape: 

1) publicarea anunțului privind demararea concursului; 

2) emiterea ordinului de desemnare nominală a Comisiei; 

3) recepționarea și înregistrarea dosarelor; 

4) desfășurarea procedurii de evaluare a dosarelor; 

5) anunțarea și premierea câștigătorilor. 

19. Dosarele incomplete sau depuse după termenul limită stabilit în anunțul privind demararea 

concursului nu se examinează de către Comisie.  

20. Dosarul va conține următoarele: 

1) formularul de înscriere, completat în limba română (anexa nr. 1); 

2) certificatul de înregistrare (în cazul organizațiilor necomerciale și comerciale), procesul-

verbal de constituire (în cazul grupului de inițiativă), act de identitate (în cazul aplicațiilor 

individuale); 

3) materialele propriu-zise înaintate la concurs; 

4) un video de promovare a proiectului și/sau candidatului; 

5) CV-ul organizației/persoanelor implicate în proiect; 

6) alte materiale care sunt considerate utile (opțional). 

 

 

21. Comisia poate solicita alte documente suplimentare relevante dosarului. 

22. Un candidat poate aplica la mai multe categorii, dar poate fi premiat doar la o singură categorie. 

 

IV. CATEGORII DE PREMIERE 

23. Categoriile de premiere generale la care pot aplica organizațiile necomerciale și comerciale sunt 

următoarele: 

a) Primii pași. Se decernează organizațiilor ce au derulat în premieră proiecte sau activități 

cu impact pentru tineri și rezonanță pentru comunitate.  

b) Perpetuum mobile. Se decernează organizațiilor care au demonstrat sustenabilitate și 

durabilitate prin derularea proiectelor de tineret, creând și promovând o identitate a 

acestora. Proiectele este necesar să fie derulate minim în 3 ediții, cea mai recentă fiind 

încheiată nu mai devreme de ultimele 12 luni.  

c) Cu drag pentru baștină. Se decernează organizațiilor ce au derulat proiecte/activități 

pentru tineri sau cu implicarea tinerilor, cu impact asupra unei localități sau regiuni. 

d) Îmi iubesc țara. Se decernează organizațiilor ce au derulat proiecte/activități pentru tineri 

sau cu implicarea tinerilor din întreaga țară, cu impact și rezonanță națională. 



e) Comunitate studențească. Se decernează organizațiilor care activează în mediul  

studențesc sau organizează proiecte cu caracter public, în interesul atât al studenților, cât și 

al tinerilor. 

26. Categoriile de premiere individuale la care pot aplica persoanele fizice și                 grupurile de 

inițiativă sunt următoarele: 

a) Start-up în antreprenoriat. Se decernează tinerilor care și-au urmat propriile vise și 

vocații și au reușit să inițieze și/sau dezvolte o afacere. 

b) Urmează-mă. Se decernează tinerilor care au demonstrat capacitatea de a-și asuma rolul 

de lider, de a inspira și implica alți tineri, de a conduce prin exemplu și de a promova valori 

fundamentale.  

c) Spirit liber. Se decernează tinerilor care au excelat în domeniul culturii, au promovat 

valorile naționale și universale prin intermediul artelor clasice și contemporane. 

d) Nopți albe. Se decernează tinerilor care s-au dedicat domeniului de cercetare și inovare în 

sfera în care activează, au contribuit la dezvoltarea și îmbunătățirea calității vieții prin 

invenţii, inovaţii şi cercetări ştiinţifice. 

 

IV. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE ȘI CRITERII DE EVALUARE 

24. Evaluarea dosarelor are loc în două etape:  

1) evaluarea conform condițiilor de eligibilitate;  

2) evaluarea calitativă a dosarelor conform criteriilor de evaluare: 

Nr. Criteriu Punctaj 

1. Impactul proiectului 25 pct. 

2. Relevanța proiectului  30 pct.  

3. Vizibilitate și implicare 20 pct. 

4. Originalitate și ingeniozitate 15 pct. 

5. Valori promovate 10 pct. 

 

25. Pentru a fi eligibil de a participa în concurs un candidat trebuie să îndeplinească cumulativ 

următoarele condiții: 

1) Pentru categoriile generale: 

a) să fie înregistrat pe teritoriul Republicii Moldova; 

b) să înainteze în concurs un proiect/program/activitate proprie; 

c) să desfășoare proiecte cu implicarea tinerilor și/sau cu impact pentru tineri. 

2) Pentru categoriile individuale: 

a) să dețină cetățenia Republicii Moldova; 

b) să aibă vârsta cuprinsă între 14 – 35 de ani; 

c) să înainteze în concurs un proiect/program/activitate proprie. 

26. Verificarea respectării condițiilor de eligibilitate este asigurată de către                                                  

Comisia de evaluare.  

27. Câștigătorul pentru fiecare categorie va fi desemnat în baza punctajului acumulat.  

 

V. DECERNAREA PREMIULUI PENTRU TINERET 

28. Comisia de evaluare după examinarea dosarelor, va nominaliza câștigătorii prin proces-verbal. 

29. Învingătorilor la concurs li se înmânează trofeul, diploma de confirmare a titlului de Laureat al 

Premiului național pentru tineret, precum şi un premiu bănesc după cum urmează: pentru 

categoriile generale – 15 000 lei (cincisprezece mii lei ) și, respectiv, pentru categoriile 

individuale – 10 000 lei (zece mii lei). 



30. La recomandarea Comisiei de evaluare, Ministerul Educației și Cercetării poate oferi mențiuni, 

în valoare de 5 000 lei ( cinci mii lei), în limita mijloacelor financiare disponibile. 

31. Premiile bănești vor fi transferate pe contul Î.S. „Poșta Moldovei”, ulterior  fiind ridicate de către 

persoanele fizice și pe contul persoanelor juridice, cu prezentarea prealabilă a rechizitelor 

bancare. 

32. Dacă Premiul național pentru tineret se decernează unui grup de inițiativă,    membrii grupului 

vor desemna printr-un act comun, persoana care va ridica premiul.  

 

VI. DISPOZIȚII FINALE 

33. Câștigătorii Premiului naţional pentru tineret pot aplica la același concurs după o perioada de 2 

ani. 

34. Comisiei de evaluare i se rezervă dreptul de a reduce numărul de premii în cazul în care nici unul 

din proiectele depuse la o categorie nu a întrunit cel puțin 50 de puncte.   

 


