


                                                                              Anexă la hotărîrea Colegiului  
                                                                                nr.1.2. din 25 noiembrie 2015 

 
Rezultatele decernării  

Premiului pentru Tineret, ediția anului 2015 
 

 În conformitate cu prevederile Regulamentului Premiului pentru Tineret, aprobat 
prin hotărîrea Colegiului Ministerului Tineretului şi Sportului în data de 2 iulie 2010, 
precum şi a Planului anual de acţiuni al Ministerului Tineretului şi Sportului pentru anul 
2015, din 18.02.2015, anual ministerul decernează „Premiul pentru Tineret” pentru 
realizări şi performanţe deosebite în domeniul cultural-artistic, tehnico-ştiinţific şi 
activism civic care se acordă cu prilejul Zilei Naţionale a Tineretului (a doua duminică a 
lunii noiembrie). 
 În acest sens, la data de 16 octombrie 2015 a fost lansat concursul „Premiul 
pentru Tineret, ediţia 2015”, termenul de depunere a dosarelor fiind o lună de zile.  
 Ulterior, în dependenţă de specificul/tematica dosarelor participante la concurs a 
fost instituită, prin Ordinul ministrului tineretului șu sportului nr.612 din 19 noiembrie 
2015, Comisia de Examinare, în următoarea componenţă:  

- Andrei SPÎNU – Viceministru, Ministerul Tineretului şi Sportului; 
- Ion DONEA – Şef, Direcţia Tineret, Ministerul Tineretului şi Sportului; 
- Constantin ŢURCANU – Şef adjunct, Direcţia Tineret, Ministerul Tineretului şi 

Sportului;                     
- Ion LOZOVANU – Consultant superior, Direcţia Tineret, Ministerul Tineretului şi 

Sportului; 
- Victoria MEREACRE – Consultant, Ministerul Culturii; 
- Ecaterina AJDER – membru, Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova; 
- Maria PILCHIN – membru, Uniunea Scriitorilor; 
- Viorel PRISĂCARI – membru corespondent, Academia de Ştiinţe a Moldovei 
- Dr. Mihai TÎRŞU – membru, Academia de Ştiinţe a Moldovei 
- Prof. Univ. Dr. Sergiu MUSTEAŢĂ  – Universitatea Pedagogică de Stat “Ion 

Creangă”; 
- Carina ENI – Consultant, Direcţia Tineret, Ministerul Tineretului şi Sportului 

(secretarul Comisiei).  
În procesul de selectare a dosarelor Comisia a ţinut cont de următoarele criterii: 

importanţa ştiinţifică, practică şi valoarea artistică a lucrărilor, impactul activităţii 
asupra societăţii, numărul actorilor implicaţi în realizarea activităţii şi rezultatele 
scontate. În cadrul concursului au fost depuse 28 de dosare. 

La secţiunea cultural-artistică au fost depuse 11 dosare. După examinarea 
acestora, Comisia a nominalizat 2 candidaţi pentru premiul de 12 000 lei, şi anume:  



- Michitici Maria, pentru lucrările artistice executate în tehnicile clasice, 
tradiţionale culturii artistice naţionale; 

- Gamurari Pavel, pentru lucrările muzicale Arhaika, State of mind, Diptic 
simfonic ş.a. 

La secţiunea tehnico-ştiinţifică au fost depuse 5 dosare. După examinarea 
acestora, Comisia a nominalizat 2 candidaţi pentru premiul de 12 000 lei, şi anume:  

- Palamarciuc Tatiana, pentru rezultate deosebite în domeniul tehnologiei 
chimice;  

- Sajen Octavian, Bologa Sergiu, pentru ciclul de lucrări „Studierea hepatitelor 
virale B, C şi D”. 

La secţiunea activism civic au fost depuse 12 dosare. După examinarea acestora, 
Comisia a nominalizat 2 candidaţi pentru premiul de 12 000 lei, şi anume:  

- Castraveţ Ion, pentru activitate de voluntariat şi organizarea proiectelor 
pentru tineri în municipiul Chişinău; 

- Levinte Maria, pentru organizarea activităţilor pentru tineri ce au contribuit 
la soluţionarea problemelor cu care se confruntă tinerii în raionul Ialoveni. 

 
Ministerul Tineretului şi Sportului va lua în considerare recomandările şi 

propunerile  Colegiului privind prevederile Regulamentului Premiului pentru Tineret, 
precum şi procedura de organizare a festivităţii de premiere pentru anul 2016.  
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