REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
„BURSE PENTRU 100 TINERI DIN REPUBLICA MOLDOVA”
Fundația lui Vlad Plahotniuc „Edelweiss” lansează un concurs destinat elevilor claselor a XII-a,
promoția anului de studii 2017-2018.
Concursul constă în elaborarea unui eseu cu tematica „Viitorul țării mele sunt Eu”. Fundația își
propune să contribuie la stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi
disciplină, susținând astfel și dezvoltarea mediului educațional al Republicii Moldova.
APLICANȚI: elevii claselor a XII-a (promoția anului de studii 2017-2018)
DOMENIUL: educațional
OBIECTIVUL GENERAL: identificarea elevilor cu potențial creativ înalt și aptitudini intelectuale
deosebite. Susținerea și încurajarea tinerilor în parcursul lor, prin oferirea burselor lunare de
merit, pe parcursul unui an de studiu.
GRUP ȚINTĂ: elevii claselor a XII-a, promoția anului de studii 2017-2018
CALENDARUL CONCURSULUI:
 Expedierea lucrărilor: 05 iunie - 06 august 2017
 Jurizarea va avea loc în intervalul: 07 august – 25 august 2017
 Anunțarea câștigătorilor va avea loc pe data de 01 septembrie 2017. Lista elevilor bursieri
va fi publicată pe site-ul Fundației www.edelweiss.md
MODALITATE DE APLICARE:
Lucrările pot fi expediate prin intermediul oficiilor poștale sau depuse la adresa juridică: MD –
2001, mun. Chișinău, bulevardul Dimitrie Cantemir 1/1, Fundația lui Vlad Plahotniuc „Edelweiss”.
De asemenea, pot fi transmise și online la următoarea adresă de email: office@edelweiss.md.
Fiecare lucrare expediată la adresa de email menționată, trebuie să fie însoțită de toate actele
completate, conform regulamentului prezentului concurs.
CRITERII DE EVALUARE / JURIZARE
Se vor lua în considerare:
 originalitatea lucrării
 corectitudinea expunerii
 respectarea cerințelor tehnice de elaborare a lucrării (format A4, document Word, volum
- 2 pagini, font 14, Times New Roman, interval 1,15)
 copiile diplomelor și certificatelor obținute în perioada ultimilor 2 ani de studii ce atestă
participarea la concursuri și olimpiade școlare, naționale și republicane
 rezultate deosebite la învățătură: media generală de cel puțin 9,00 în perioada ultimilor 2
ani de studii
 respectarea cerințelor regulamentului concursului.

CONDIȚII DE PARTICIPARE:
 Elevii claselor a XII-a, promoția anului de studii 2017-2018
 Un participant poate candida cu o singură lucrare
 Completarea formularului de participare, care poate fi găsit accesând site-ul fundației
www.edelweiss.md
 Prezentarea Curriculum-ului Vitae
 Elaborarea unui eseu în limba de stat cu tematica „Viitorul țării mele sunt Eu” în care elevul
va relata care îi sunt planurile de viitor și cum își propune să susțină Moldova, inspirându-i și
pe cei de lângă el.
 Copia certificatelor, diplomelor și actului de studiu ce atestă rezultate deosebite la învățătură
în perioada ultimilor 2 ani de studii.
 Acordul pentru colectarea datelor cu caracter personal (sau consimțământul părinților ori al
tutorelui legal în cazul în care aplicantul nu a atins vârsta majoratului).
PREMII:
Se vor acorda 100 burse a câte 500 MDL (cinci sute lei 00 bani) fiecare. Bursele vor fi acordate
lunar, în perioada septembrie 2017 – mai 2018 (inclusiv).
Bursele vor fi acordate de către Fundația lui Vlad Plahotniuc „Edelweiss”.
Juriul concursului va fi constituit din membrii Consiliului de Administrație al Fundației lui Vlad
Plahotniuc „Edelweiss”.
(!) Fundația își asumă în totalitate alocarea burselor pentru 100 de elevi desemnați câștigători.
(!) Nu vor fi jurizate lucrările recepționate după termenul limită.
(!) Nu se percepe taxă de participare la concurs.

Organizatorii își rezervă dreptul de a emite comunicate de presă către mass-media cu privire la
organizarea, derularea concursului, participanții premiați.
Participantul va declara în mod implicit că este deținătorul drepturilor de autor și își asumă
toate consecințele legale în cazul în care se dovedește că nu deține drepturile intelectuale
asupra tuturor materialelor înscrise.
Respectarea prezentului Regulament de organizare și desfășurare a concursului este
obligatorie pentru toți participanții. Prin înscrierea în concurs se acceptă condițiile
regulamentului dat.
PERSOANA DE CONTACT:
Diana Doroș - Responsabil proiect
Funcția: Manager Proiecte
Telefon: +373 68900914; +373 22 809908
office@edelweiss.md

