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Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE

A rt.l. Concursul ”Cel m ai bun student” se desfăşoară anual în cadrul Academiei de Studii 
Economice din M oldova (în continuare ASEM).

Art.2. La concursul "Cel m ai bun student” pot participa studenţii care au performanţe deosebite 
în procesul educaţional, în activitatea de cercetare ştiinţifica, implicate activ în viaţa 
comunităţii universitare etc. după cum urmează:

a. Ciclul I, Licenţă, anii de studii II-III (IV);
b. Ciclul II, Masterat.

Art.3. Concursul are drep scop identificarea, selectarea şi stimularea studenţilor cu performanţe 
academice deosebite, implicaţi în cercetări ştiinţifice, activităţi extracurriculare, artistice, 
organizatorice, sportive, precum şi de responsabilitate socială.

Art.4. Perioada de desfăşurare a concursului este octombrie - 1 7  noiembrie.

Art.5. Dosarul depus pentru participarea la concurs va include doar rezultatele obţinute în anul 
precedent de studii.

Art.6. ASEM va acorda, din surse propii, 10 premii, valoarea acestora fiind stabilită anual, în 
funcţie de sursele disponibile ale instituţiei şi anunţată în momentul demarării concursului.

Art.7. Evaluarea şi desemnarea învingătorilor este prerogativa comisiei de concurs ASEM, 
constituită anual.

Capitolul II. COMISIA DE CONCURS

Art.8. în scopul evaluării dosarelor se constituie, anual, prin Ordinul Rectorului, Comisia de 
Concurs.

Art.9. Comisia de Concurs este formată din trei membri:
V doi Decani de Facultate şi/sau directorul Şcolii Masterale de Excelenţă în Economie 

şi Business, stabiliţi prin rotaţie;
V şi câştigătorul premiului mare a ediţiei precedente a concursului.

Notă: în cazul în care câştigătorul premiului mare, a ediţiei precedente a concursului, nu are 
posibilitatea să jurizeze dosarele, calitatea de membru al comisiei revine câştigătorului Premiului I. 
Cel din urmă nu are dreptul de a participa la concurs.

Art.10. Comisia de concurs are următoarele atribuţii:
V analizează dosarele depuse;
V prezintă rezultatele concursului;
V nominalizează Analiştii concursului;
V păstrează dosarele candidaţilor pe perioada evaluării;
V înaintează propuneri în vederea perfecţionării regulamentului concursului.
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A r t.il. în procesul evaluării dosarelor, membrii comisiei vor completa un tabel ce va reflecta 
punctajul acumulat conform indicatorilor:

Indicatori Punctaj (%)
Performanţa academică 30
Promovarea imaginii ASEM 20
Publicaţii ştiinţifice şi de popularizare 20
Activităţi destinate dezvoltării personale (traning-uri, 
seminare, workshop-uri etc.)

10

Activităţi de voluntariat şi implicare civică 10
Activităţi cultural-artistice şi sportive 10
Total 100

Art. 12. Comisia de concurs va stabili un clasament al candidaţilor, după cum urmează:
V Premiul Mare - o persoană
V Premiul 1 - 2  persoane
V Premiul II -  3 persoane
V Premiul III -  4 persoane

Art.13. Comisia de concurs, după evaluarea şi identificarea învingătorilor, va consemna decizia în 
proces-verbal semnat de toţi membrii comisiei.

Art.14. Membrii comisiei de concurs vor prezenta procesul-verbal şi dosarele candidaţilor 
Serviciului Marketing, Parteneriate şi Carieră al ASEM.

Art.15. Membrii comisiei se obligă să nu dezvăluie informaţia privind rezultatele concursului până 
la afişarea publică a acestora.

Art.16. Serviciul Marketing, Parteneriate şi Carieră va înainta demersurile necesare şi va organiza 
festivitatea de Premiere.

Art.17. Informaţia inclusă în CV, care a stat la baza nominalizărilor Analiştilor, va fi utilizată în 
scopul mediatizării.

Art. 18. Comisia de concurs şi organizatorul concursului se angajează să păstreze confidenţialitatea 
datelor cu caracter personal.

Art.19. Dosarele candidaţilor se păstrează la Serviciul Marketing, Parteneriate şi Carieră timp de un 
an, din data înscrierii la concurs. Candidaţii pot, de asemenea, retrage dosarele, înaintând o cerere în 
acest sens.

Capitolul III. ÎNSCRIEREA LA CONCURS ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

Art.20. Studenţii eligibili de a participa la concurs vor prezenta un dosar de participare care va 
include:

1. Foaia de titlu - Formularul de participare la concurs (Anexa 1).
2. Scrisoare de recomandare din partea unui profesor care cunoaşte activitatea academică şi cea 

extracurriculară a concurentului.
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3. Curriculum Vitae (format Europass).
4. Certificat academic din anul de studii precedent (ambele semestre), vizat de către decanul 

facultăţii, cu indicarea notei medii pe fiecare semestru.
5. Copia diplomei de licenţă (pentru masteranzii anului I).
6. Copii ale diplomelor obţinute la diverse concursuri, training-uri, conferinţe, simpozioane 

etc. ce confirmă activitatea extracurriculară.
7. Copii ale articolelor ştiinţifice sau şi/publicistice.
8. Copie a buletinului de identitate, inclusiv a fişei de însoţire.
9. Alte documente relevante.

Art.21. Dosarul complet va fi prezentat în variantă tipărită. Participanţii vor prezenta personal 
dosarul, în blocul de studii ”A”, biroul 516, Serviciul Marketing, Parteneriate şi Carieră al ASEM.

Art.22. Termenul limită de înscriere în concurs este data de 10 noiembrie.

Art.23. Orice încercare de fraudare sau de nerespectare a Regulamentului de desfăşurare a 
concursului conduce inevitabil la descalificarea concurentului sau concurenţilor în culpă.

buni studenţi ai anului respectiv şi vor fi stimulaţi cu cadouri şi premii băneşti.

Art.26. Desemnarea învingătorilor este anunţată public, de Ziua Internaţională a Studentului, 17 
noiembrie, şi va fi mediatizată prin intermediul site-lui Universităţii (www.ase.md), paginii 
instituţionale de facebook, alte surse media.
Notă: Festivitatea de premiere a învingătorilor este organizată de Serviciul Marketing, Parteneriate 
şi Carieră al ASEM, în cadrul şedinţei festive a Senatului ASEM, data fiind stabilită anual.

Art.27. Rezultatele concursului nu pot fi contestate.

Capitolul V. DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Art.28. Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispoziţiile legislaţiei în vigoare şi 
ale Cartei ASEM.

Art.29. Prezentul Regulament poate fi modificat de Senatul ASEM, în şedinţe legal constituite, cu 
votul majorităţii simple a celor prezenţi, după consultarea membrilor Senatului.

Art.30. Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului ASEM din 27 octombrie 2021 şi 
este în vigoare din această dată.

Capitolul IV. DESEMNAREA ÎNVINGĂTORILOR  

Art.24. învingătorii concursului, în funcţie de gradul Premiului, vor fi consideraţi cei mai buni
studenţi ai anului respectiv.

Art.25. învingătorii concursului vor fi menţionaţi oficial cu diplome ce confirmă titlul de cei mai
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CONCURSUL ”CEL MAI BUN STUDENT”
ANEXA 1

A. Date personale

1. Nume

2. Prenume

3. Data naşterii / /

4. Locul naşteri

5. Contacte:

Telefon e-maii:

B. Informaţii academice

6. Facultatea

Specialitatea

Anul de studii Grupa academică

7. Scrisoare de recomandare:

Nume, prenume

Facultatea

Telefon / e-mail

8. Declaraţia veridicităţii informaţiei:
Subsemnatul (a) 1
certific veridicitatea informaţiei prezentate în acest formular, precum 
şi în actele anexate la dosarul de participare, asumându-mi 
responsabilitatea pentru aceasta.

Semnătura Data
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