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Aprobat: 

Şedinţa Consiliului de Administrație 

al Bibliotecii Științifice Medicale 

                                                                                                                               din 16.03.2015 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE 

A CONCURSULUI de eseuri,  
consacrat Zilei Europei, organizat de Biblioteca Ştiinţifică Medicală a Universității de Stat de 

Medicină și Farmacie "Nicolae Testemiţanu" (în continuare Biblioteca), Centrul de Informare 

Europeană și Catedra de Filosofie şi Bioetică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie 

”Nicolae Testemițanu” (în continuare Catedra). 

 

I. NOŢIUNI GENERALE 

1.1. Prezentul Regulament stabileşte obiectivele, criteriile şi condiţiile de desfăşurare a 

Concursului, consacrat Zilei Europei. 

1.2. Organizatorii Concursului, consacrat Zilei Europei, sunt Biblioteca, Centrul de Informare 

Europeană și Catedra.  

1.3. Concursul va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu 

pentru toţi participanţii. 

1.4. Concursul va fi dirijat şi organizat de um grup de lucru, compus din  8 membri ai echipei 

Bibliotecii și Catedrei. 

1.5. Concursul va fi organizat anual, în perioada  aprilie – mai. 

1.6. Subiectele propuse pentru abordare și valorificare vor fi propuse de către organizatori 

anual și vor varia de la an la an. 

1.7. Locul desfăşurării Concursului - Biblioteca. 

1.8. Dreptul de participare  aparține studenților Universității de Stat și Farmacie ”Nicolae 

Testemițanu”, care  respectă prevederle prezentului Regulament. 

 

II. OBIECTIVELE CONCURSULUI 

2.1. Promovarea valorilor europene în comunitatea universitară. 

2.2. Încurajarea studenților de ași exprima opinia privind rolul Uniunii Europene în 
lume şi perspectivele dezvoltării acesteia și de ași expune, detaliat şi argumentat 
atitudinea proprie faţă de valorile europene, posibilităţile şi oportunităţile oferite 
tinerilor, de parcursul european al Republicii Moldova etc. 
2.3. Promovarea resurselor informaţionale, orientate să facă cunoscute valorile, idealurile și 

standardele europene (documente elaborate în cadrul Consiliului Europei, etc.). 

2.4. Promovarea imaginii Bibliotecii Științifice Medicale și a Universității de Medicină și 

Farmacie ”Nicolae Testemițanu. 

 

III. CONDIŢII DE PARTICIPARE  
3.1. Concursul este accesibil studenţilor de la toate facultăţile Universităţii de Stat de 

Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, indiferent de naţionalitate, domiciliu, sex sau 

religie, care respectă condiţiile prezentului Regulament şi care urmează indicaţiile, prezente în 

acest Regulament pentru a-şi valida participarea.  

3.2. Eseul trebuie să fie o creaţie proprie, originală (2-4 pagini A4), tehnoredactat în 
limba română, corect din punct de vedere gramatical și stilistic. 
3.3. Participanții la Concurs trebuie să respecte termenul de prezentare a eseurilor. 
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IV. JURIUL. CRITERII DE EVALUARE  
4.1. Componenţa Juriului - 5 persoane;  

4.2. Membrii juriului vor evalua rezultatele Concursului și vor identifica câştigătorii.  

4.3. Criterii de evaluare:  

- Originalitatea  eseului 

- Creativitatea eseului 

- Calitatea argumentelor 

- Calitatea exprimării 

4.4. Decizia Juriului este adoptată prin vot deschis. 

 

V. PREMIEREA CÂȘTIGĂTORILOR CONCURSULUI 

5.1. Pentru acordarea premiilor se va organiza o festivitate, anunţată în prealabil (data 

desfășurării acesteia se stabilește anual). 

5.2. Decernarea premiilor va decurge în felul următor:  

- Premiu pentru originalitate  

- Premiu pentru creativitate  

- Locul III  

- Locul II  

- Locul I  

5.3. Câștigătorii  Concursului (Locul I, II și III) vor primi premii și diplome,  semnate de 
reprezentantul delegaţiei UE în RM.  

5.4. Participanţii Concursului vor primi certificate, semnate de reprezentantul delegaţiei 
UE în RM.  

 

VI. DISPOZIŢII FINALE  
6.1. Informaţii suplimentare şi Regulamentul Concursului sunt disponibile pe site-ul 

Bibliotecii Științifice Medicale la adresa: www.library.usmf.md.  
6.2. Prin participarea la acest Concurs participanţii sunt de acord să se conformeze prezentului 

Regulament.  

6.3. Orice modificări a prezentului Regulament vor fi comunicate prin e-mail fiecărui 

participant.  

6.4. Rezultatele fiecărei ediții vor fi postate pe site-ul Bibliotecii Științifice Medicale 

www.library.usmf.md.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


