
 

REGULAMENTUL  CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA CONCURSULUI DE 

DESEN  CU GENERICUL  

„Comunitatea prietenoasă vârstei în viziunea copiilor”  

  

                                  CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE  

  

1. Prezentul Regulament stabilește modul de organizare și desfășurare, precum și 

condițiile de participare la concursul de desen cu genericul „Comunitatea prietenoasă 

vârstei în viziunea copiilor” (în continuare - Regulament).  

2. Concursul este organizat de către AO „CASMED” (în continuare – Organizator).  

3. Concursul  are drept scop promovarea conceptului de „Comunitate Prietenoasă 

Vârstei” și aprecierea autorilor celor mai valoroase  desene.  

4. Activitatea privind organizarea, desfășurarea și totalizarea rezultatelor concursului 

este efectuată de către organizator în colaborare cu APL, Comitetele Coordonatoare, 

consiliile elevilor și administrația școlilor din localitățile eligibile (in continuare – 

Parteneri).  

5. Modul de organizare, desfășurare și condițiile de participare la concurs, precum și 

modalitatea de prezentare a desenelor, dar și criteriile de apreciere a acestora sunt 

aduse la cunoștința partenerilor de către organizator: Partenerii vor informa 

participanții cu privire la condițiile de participare și vor asigura participarea acestora 

la concurs. Regulamentul concursului este disponibil pe pagina  web a 

Organizatorului www.casmed.md.   

  

CAPITOLUL II. PERIOADA, ARIA ȘI MODUL DE DESFĂȘURARE A 

CONCURSULUI  

    

7. Concursul se va desfășura în perioada 09 septembrie – 25 septembrie 2019, 

inclusiv, care va include trei etape:  

-09 septembrie  –  25 septembrie 2019 - depunerea desenelor;  

-25 septembrie – 30 septembrie 2019 – evaluarea desenelor și desemnarea 

câștigătorilor;  

-01 octombrie 2019 – decernarea premiilor.  

8. Localitățile eligibile:  

▪ s. Cuizăuca, r. Rezina  

▪ s. Pripiceni-Răzeși, r. Rezina 

▪ s. Cinișeuți, r. Rezina 
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▪ s. Echimăuți, r. Rezina 

▪ or. Rezina 

▪ s. Sîrcova, r. Rezina 

▪ s. Rogojeni, r. Șoldănești 

▪ s. Cobîlea, r. Șoldănești 

▪ s. Cușmirca, r. Șoldănești 

▪ s. Răspopeni, r. Șoldănești 

▪ s. Olișcani, r. Șoldănești 

▪ s. Sămășcani, r. Șoldănești 

▪ or. Șoldănești 

▪ s. Văscăuți, r. Florești 

▪ or. Sîngerei 

 

CAPITOLUL III. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS   

 

9. La concurs  pot participa elevi din localitățile eligibile. 

10. Desenele vor fi efectuate în creion sau acuarelă. 

11. Desenele trebuie să aibă dimensiuni minime corespunzătoare formatului A4 și 

maxime corespunzătoare formatului A3.  

12.  Desenele prezentate după termenul  stabilit în prezentul Regulament nu sunt 

admise la concurs.  

13. Desenele la concurs vor fi depuse la secretariatul scolii, fie direct la biroul AO 

“CASMED”, m. Balti, str. Mircea cel Bătrân 81, of. 51 

14. Desenele prezentate la concurs nu se restituie participanților.  

15. Nerespectarea condițiilor prezentului Regulament va duce la descalificarea și 

excluderea participanților din concurs.  

16. Organizatorul  nu poartă răspundere pentru eventualele dispute legate de dreptul 

de autor asupra desenului sau conținutului acestuia.  

 

CAPITOLUL IV. EXAMINAREA DESENELOR PREZENTATE LA CONCURS 

  

17. Examinarea desenelor prezentate la concurs se va efectua de către Comisiile de 

evaluare create în fiecare din localitățile eligibile, formate din reprezentanți ai 

Organizatorului, partenerilor locali  și finanțatorului - Crucii Roșii din Elveția.  

18. Comisia va evalua desenele conform următoarelor criterii:  

▪ gradul de corespundere al lucrărilor cu tema anunțată/încadrarea în specificul 

concursului - 20 puncte 



▪ viziunea artistică a copiilor, aranjarea obiectelor/unitatea compoziției - 20 

puncte 

▪ numărul și dificultatea obiectelor redate - 10 puncte 

▪ execuția tehnică a lucrării, claritatea obiectelor -  20 puncte 

▪ aspectul estetic/uniformitatea culorilor utilizate -  20 puncte 

▪ respectarea cerințelor minimale anunțate anterior (format A4, elementele de 

inscripționare desen față și verso) - 10 puncte  

 

CAPITOLUL V. DESEMNAREA CÎȘTIGĂTORILOR ȘI DECERNAREA 

PREMIILOR   

  

19. În funcție de punctajul obținut, Comisiile din localitățile eligibile vor nominaliza 

câștigătorii concursului.  

20. Câștigătorii concursului vor fi menționați cu diplome și cadouri.  

21. Cadourile vor fi oferite din contul organizatorului.   

22. Diplomele și cadourile vor fi înmânate în cadrul ceremoniilor festive organizate în 

localitățile eligibile.  

23. Pentru ridicarea premiilor, prezența câștigătorilor la ceremonie este obligatorie.  

24. În cazul absenței motivate a câștigătorului la ceremonie, premiul va fi înmânat 

reprezentantului acestuia.   

25. Litigiile apărute în procesul desfășurării concursului vor fi soluționate pe cale 

amiabilă.  

  

     CAPITOLUL VI. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

  

26. Organizatorul are dreptul să anunțe public numele și prenumele câștigătorilor la 

concurs, inclusiv prin plasarea lor pe pagina  web.   

27. Organizatorul se obligă să respecte drepturile tuturor participanților, în conformitate 

cu cadrul legal privind protecția datelor cu caracter personal.   

28. La decizia Organizatorului, desenele prezentate la concurs pot fi reproduse și 

demonstrate în scopuri instructive și de promovare, inclusiv în scopuri  publicitare și 

sociale, prin plasare pe pagina web și materiale promoționale ale AO „CASMED”, 

în mijloacele mass-media.   

29. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prevederile prezentului Regulament 

în caz de necesitate, cu anunțarea ulterioară a modificărilor pe pagina oficială web.  

30. În circumstanțe excepționale, Organizatorul poate suspenda și/sau anula concursul, 

cu condiția anunțării participanților prin plasarea unui aviz pe pagina oficială web.    


