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REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A 

CONCURSULUI 

Bursa „POPA și ASOCIAȚII”. Ediția – 2018 

 

1. DENUMIREA CONCURSULUI este: „Bursa „POPA și ASOCIAȚII”. 

Ediția – 2018” (denumit în continuare şi Concurs).  

2. ORGANIZATORUL concursului de acordare a burselor este Biroul 

Asociat de Avocați POPA și ASOCIAȚII (denumit în continuare Organizator).  

3. CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS: 

3.1. Pentru participare la concurs se pot înscrie studenții (denumiți în 

continuare Participant) anului 3 și 4 ai Facultăților de Drept (licență, secția frecvență 

la zi) din cadrul instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova.  

3.2. Studenții se lansează la concurs prin depunerea unui dosar de participare 

în termen.  

A) Depunerea dosarului pentru participare la Concurs va avea loc în perioada: 

4 – 30 aprilie 2018.  

 B) Desemnarea câștigătorilor va avea loc în mod oficial la 31 mai 2018.  

 3.3. Pentru a se înscrie la concurs, Participanții vor depune un dosar. Dosarul 

de participare va fi trimis pe adresa de e-mail a BAA „Popa și Asociații”  

(bursa@popa.md), având titlul ,,Bursa „Popa și Asociații”. Ediția – 2018”, numele 

și prenumele participantului, anul de studii1, care va include următoarele acte 

atașate:  

                                                 
1 Persoanele care remit eseul și prezentarea Power – Point în alte standarde decât cele invocate, 

precum și pe alte e-mail-uri, nu vor fi înscrişi în concurs. Organizatorul nu va admite înscrierea la 

concurs a persoanei care a omis termenul de depunere a acestuia.  
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a) Un ESEU de MAXIMUM 10 pagini [font: Times New Roman, corp 12, spaţiat 

la 1½ rânduri] pe tema propusă:  

,,Testarea rezistenţei sistemului bancar din RM la factori de risc - analiză 

comparativă între legislația RM și UE. ” 

- Studiul trebuie efectuat în comparație cu cerințele Directivei 2014/59/UE A 

PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI, din 15 mai 2014 

- Care sunt Sistemele de avertizare timpurie a crizelor bancare în RM? 

- Pilonii cadrului european (Directiva UE) pentru menţinerea stabilităţii 

financiare în MD. 

• Documentul va fi salvat în format PDF.  

• Eseul trebuie să constituie creația exclusivă a participantului înscris la 

concurs și se prezintă în limba română.  

b) O prezentare Power-point –„sumarul” eseului şi care se poate expune verbal 

într-un interval de cel mult 6 minute;  

c)  Curriculum Vitae al studentului;  

d) Confirmarea privind desfășurarea studiilor, eliberată de secția studii a 

instituției în care își face studiile participantul;  

e) Extras din fișa matricolă (copie autentificată de către insituția de învățământ), 

cu situația notelor obținute în ultimii 2 ani de studii în instituția vizată; 

         3.4. În cadrul concursului se va acorda o bursă.  

3.5. Valoarea unei burse este de 50 Euro lunar (10 luni) și este acordată pe 

perioada anului de învățământ universitar [septembrie - iunie] în care studentul este 

implicat în activitățile de instruire.  

3.6. Un singur student poate beneficia doar de o singură bursă. Persoana care a 

obținut câștig în cadrul concursului, nu mai poate participa repetat la acest concurs.  

4. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PARTICIPANTULUI   

4.1. Drepturi:   

a) Participantul are dreptul de a folosi Bursa în interes personal.   



 3 

b) Participantul are posibilitatea ca, pe durata acordării Bursei, cu aprobarea BAA 

„POPA și ASOCIAȚII” să desfășoare un stagiu de practică în cadrul Biroului.  

4.2. Obligații:  

a) Participantul se obligă să urmeze cursurile facultății (licență/masterat) și să 

promoveze examenele cu media notelor de minim 8,5. Verificarea reușitei va avea 

loc inclusiv în cadrul sesiunii de iarnă. În cazul în care la sesiunea de iarnă studentul 

nu promovează examenele cu media de minim 8,5, achitarea bursei se întrerupe 

pentru perioada ulterioară și nu se mai achită.  

b) Participantul se obligă să participe la activitățile de mediatizare organizate de 

BAA „POPA și Asociații” la subiectul legat de această bursă.  

c) Prin înscrierea în concurs, fiecare participant îşi exprimă acordul ca eseurile, 

textele şi/sau materialele să poată fi preluate și postate de Organizator gratuit, pe 

orice canale de comunicare, inclusiv pe internet, pe site-ul şi contul de facebook al 

Organizatorului, dar şi pe alte site-uri web, inclusiv după încheierea concursului și 

fără a implica alte obligaţii suplimentare din partea Organizatorului.  

5. COMISIA DE CONCURS  

5.1. Concursul va fi desfășurat în două etape (probe):   

A) proba dosarului (eseul, CV-ul)  

B) proba verbală (interviul și prezentarea eseului în Power-point).   

6.3. Pentru fiecare probă (cea a dosarului și verbală), Comisia de concurs va 

acorda punctaje  

conform Anexei la prezentul Regulament. Câştigător va fi desemnată persoana 

care va obține cel mai mare număr de puncte pe baza cumulării punctajului la ambele 

probe.  

6.4. În cazul în care se stabilesc două sau mai multe persoane cu același punctaj 

general acumulat, câștigător va fi desemnat participantul care are cele mai mari 

reușite academice.  
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ANEXĂ 

la Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului 

 

CRITERII DE EVALUARE 

 

Proba Criteriu Nivel de punctare Punctaj maxim 

 

D 

O 

S 

A 

R 

 

CV-ul (participări la simpozioane, 

conferințe naționale, internaționale, 

seminare, articole publicate etc.)  

1-20 puncte Maxim 20 

puncte 

Eseul (conținut, concluzii etc.) 1-40 puncte Maxim 40 

puncte 

 

 

V 

E 

R 

B 

A 

L 

 

Prezentarea eseului în Power 

Point (modul de redare verbală a 

conținutului eseului și modalitatea 

de elaborare a materialului în acest 

format)  

1-20 puncte Maxim 20 

puncte 

Interviul (discuție de circa 5 minute 

pe anumite elemente de ordin 

general din domeniul ales)  

 

1-20 puncte Maxim 20 

puncte 

 Punctaj maxim  

100 puncte 

 


