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Înscrierea la concurs se va efectua o singură dată, în momentul prezentării
desenului într-un singur exemplar. Lucrarea va conţine în dreapta foii, în partea
de jos: titlul creaţiei, datele personale ale participantului (prenume și nume,
liceul/şcoala şi clasa). Pe verso, vor fi indicate informații de contact: numărul de
telefon sau adresa de e-mail.
Organizatorul nu poartă răspundere pentru indicarea incorectă a datelor
personale ale participantului înscris în concurs.
CAPITOLUL III.
CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

9.

10.
11.

12.
13.
14.

La concurs pot participa elevii din clasele I-XII din instituţiile de învăţământ
primar și secundar din ţară. Concursul este organizat pentru trei categorii de
vârstă, fiecare a câte trei locuri premiante:
 învățământul primar (clasele I-IV);
 învățământul gimnazial (clasele V-IX);
 învățământul liceal (clasele X-XII).
Dimensiunea desenului trebuie să corespundă formatului A4 sau A3.
Lucrările vor fi expediate prin intermediul oficiului poștal, la adresa:
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, bd. Ștefan
cel Mare și Sfânt, 165, mun. Chișinău, MD-2004, cu mențiunea: Concursul de
desene „Medicul – prin ochii unui copil”. Lucrările pot fi prezentate și personal,
copiii fiind însoțiți de un adult, la sediul USMF „Nicolae Testemițanu”, Blocul
didactic central (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165), etajul I, biroul 117, inclusiv
în data de 7 iunie 2022.
Desenele prezentate după termenul stabilit în prezentul regulament nu vor
participa în concurs.
Desenele prezentate la concurs nu vor fi restituite participanţilor.
Nerespectarea condiţiilor Regulamentului conduce la excluderea participanţilor
din concurs.
CAPITOLUL IV.
EXAMINAREA DESENELOR PREZENTATE LA CONCURS

15. Examinarea desenelor va fi efectuată de către o comisie de evaluare (în
continuare – Juriu), formată din cinci persoane.
16. Comisia va examina desenele conform criteriilor de evaluare, ce vor include:
tehnica de desen utilizată, originalitatea şi mesajul transmis.
17. Lucrările vor fi evaluate cu un punctaj de la 1 la 10, ceea ce va permite
desemnarea învingătorilor concursului pe categorii.
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CAPITOLUL V.
DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR ŞI DECERNAREA PREMIILOR

18. Toți participanții la concurs vor fi menționați cu certificate, iar premianții vor fi
apreciați cu diplome, cărți și produse marca USMF „Nicolae Testemițanu”.
19. Premiile vor fi înmânate câştigătorilor în cadrul unei ceremonii festive, în ajunul
Zilei Lucrătorului Medical și al Farmacistului.
20. Premiile vor fi ridicate personal de către învingători sau, după caz, de către
reprezentantul desemnat al acestuia.
CAPITOLUL VI.
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

21. Prin înscrierea la concurs, participanţii îşi exprimă acordul ca datele lor
personale să fie utilizate de către organizator în scopul desfăşurării concursului.
22. Organizatorul se obligă să respecte drepturile tuturor participanţilor, în
conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind protecţia datelor cu
caracter personal.
23. În scop de promovare a lucrărilor participanților la concurs, se va indica numele
și prenumele acestora, denumirea instituției și clasa.

Coordonat
_____________Silvia Ciubrei,
șefa Departamentului Comunicare și Relații Publice

_____________Tatiana Novac,
șefa Departamentului Juridic

