REGULAMENT
Concursuri intelectuale pentru elevi în cadrul
Proiectului PNUD Moldova „Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova”
Capitolul I
Considerațiuni generale
Această serie de concursuri este organizată sub egida Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în
cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova” (A2J), implementat cu suportul
financiar al Suediei.
Concursurile sunt desfășurate de reprezentanții Clubului Moldovenesc de Jocuri Intelectuale (CMJI).
În calitate de parteneri locali pot fi atrase organizații de tineret, instituții de învățământ și asociații obștești.
Pregătirea evenimentelor este coordonată cu PNUD, iar deciziile organizatorice curente sunt luate de reprezentanții
CMJI care desfășoară concursurile.
Concursurile intelectuale se vor desfășura în format offline, în perioada lunilor aprilie - mai 2022.
La concurs pot participa elevi din Republica Moldova, din clasele 9 - 11 care studiază în instituții de învățământ
preuniversitare (școli, licee, colegii).
Capitolul II
Desfășurarea concursurilor
În perioada aprilie - mai 2022 vor fi organizate 4 concursuri regionale în localitățile (calendarul și ordinea
concursurile urmează a fi stabilită):
 Criuleni - în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Tineri UNIT Criuleni
 Soroca - în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Tineret Dacia
 Cimișlia - în parteneriat cu Centrul Raional de Tineret Cimișlia
 Congaz
Fiecare concurs va fi compus din 32 de întrebări (grupate în 4 runde a câte 8 întrebări) și va avea o durată de circa 2
ore. Concursul se va desfășura după regulile jocului Ce? Unde? Când? în format sportiv (mai multe echipe care joacă
în paralel). Prezentatorul citește întrebarea, echipele au un minut la dispoziție pentru discuții, după care scriu
răspunsul pe o foiță. Răspunsurile sunt colectate de organizatori, după care este citit răspunsul corect și eventualele
comentarii. Echipele primesc câte un punct pentru fiecare răspuns corect.
Regulile concursului, întrebările și răspunsurile vor fi afișate pe un ecran.
Răspunsurile vor fi verificate pe parcursul etapei, iar la finalul acesteia va fi anunțat clasamentul. În caz de egalitate de
puncte, va fi avantajată echipa care a dat un răspuns corect mai aproape de final (Să zicem că echipele A și B au câte
19 puncte. Echipa A a răspuns la întrebarea 32, iar echipa B - nu. Echipa A va fi avantajată).
Capitolul III
Teme abordate
Pachetul cu întrebări va fi unul tematic, dedicat accesului la justiție și drepturilor omului, inclusiv problemelor
tinerilor, cu accent pe următoarele sub-teme:

- Nediscriminarea și egalitatea;
- Grupurile vulnerabile și asigurarea accesului la justiție pentru aceste grupuri;
- Instituțiile statului de protecție a drepturilor omului;
- Asistența juridică garantată de stat.
Unele întrebări vor putea fi răspunse logic și intuitiv, iar altele vor necesita anumite cunoștințe de bază.
Capitolul IV
Participanții
Numărul de echipe care se pot înregistra în concurs este limitat de capacitatea sălii în care se desfășoară concursul și
va fi coordonat cu partenerii locali. Înregistrarea echipelor pentru fiecare concurs va fi anunțată cu aproximativ o
săptămână înainte de data desfășurării, iar căpitanii/ reprezentanții își vor putea înregistra echipele printr-un formular
online (denumirea echipei, localitate, căpitan și date de contact). Linkul către formular va fi disponibil pe paginile
CMJI și va fi transmis și partenerului local. La startul concursului, echipele vor completa o fișă cu componența
echipei.
Nu este obligatoriu ca toți membrii echipei să fie elevi din aceeași instituție de învățământ.
În concurs pot participa și elevi din alte localități decât cea în care se desfășoară concursul (fiind un concurs regional).
O echipă este compusă din maximum 6 jucători. Recomandăm ca fiecare echipă sa fie formată din cel puțin 4
jucători.
Capitolul V
Contestațiile
O comisie de Contestații va fi instituită de către CMJI. Componența acesteia va fi anunțată înainte de fiecare concurs.
Contestațiile se vor depune de către echipe, în scris sau verbal, până la încheierea concursului și anunțarea rezultatelor
finale.
Comisia de Contestații se va expune asupra contestațiilor până la anunțarea rezultatelor finale.
Capitolul VI
Premierea echipelor
Echipele participante vor primi diplome de participare.
Cele mai bune 3 echipe vor primi premii și diplome speciale.
Echipa câștigătoare de la fiecare concurs va avea ocazia să participe gratuit la o tabără de vară tematică planificată
pentru a doua jumătate a lunii iunie 2022 (4 zile/nopți, tabăra F’estival, raionul Călărași). Organizatorii își rezervă
dreptul de a modifica formatul evenimentului, în dependență de recomandările și restricțiile aferente situației
epidemiologice din țară la momentul pregătirii și desfășurării taberei.
În cazul în care echipa câștigătoare (sau o parte din membri) nu va putea sau vor refuza participarea la tabără, locurile
vor fi oferite altor echipe, în baza rezultatelor.
Capitolul VII
Publicarea rezultatelor
Rezultatele concursului vor fi publicate pe pagina UNDP, pe paginile CMJI, rețelele sociale, precum și în alte
mijloace media.

