
Anexa nr.l
la Hotlrirea Consiliului General
al FSCRE nr.8/3 din25.02.2020

REGULAMENTUL
CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA COI{CU]RSULUI DE DESEN

AL COPILOR MEMBRILOR DE SINDIC:AT DIN CADRUL
ORGANIZATIILOR SINDICALE MEMB|RE ALE FSCRE,

CU GIINERICUL ,,Medicul - prin octrii unui copil"

CAPITOLUL I. DISPOZTTTI GENIIRALE

1. Prezentul Regulannent stabileEte modul de organizare gi desEsiurare, precum qi condiliile de
participare la concursul de desen pentru copiii membrilor de sinclicat din cadrul organizaliilor
sindicale membre ak: Federaliei Sindicatelor Lucrdtorilor din Industria Chimicd si Resurse
Enr:rgelise din Repulblica Moldova (FSCRE), cu genericul ,,M.edicul - prin ochii unui copil"
(in continuare - Regulament).

2. (loncursul este ortr5anizat de cdtre Federalia Sindicatelor Lucrdtorilor din Industria Chimici
qi Itesurse Energetic,o din Republica Moldova (FSCRE), (in continuare - Organizator).

3. Concursul are drept scop identificarea qi aprecierea autorilo.r celor mai creative Ei valoroase
desrene, care vizeazd rolul pe care il exercitd medicii qi personalul medical in aceastd perioadd
dificil6, pentru a sah,a vieli qi pentru ai line pe cei dragi in siguranli.

4. u\ctivitatea privincl organizareu desfEqurarea qi totalizarearezultatelor concursului este

efectuatd de cdtre Comisia de concurs din cadrul FSCRE.

5. IWodul de organizare, desfbqurare qi condiliile de participarer la concurs, precum si

modalitatea de prezentare a desenelor, dar qi criteriile de apreciere a acestora sunt aduse la
cunoqtinla participanlilor de cdtre preqedinlii comitetelor sindicale din cadrul organizaliilor
sindicale membre ale FSCRti.

6. Ilegulamentul concursului este disponibil pe pagina oficiald web a Organizatorului:
1t11!,://fscre.md/

CAPITOLUL il. PERIOADA $I MODUL DE DESFAI$TIRARB A CONCURSULUI

7. Concursul se va desfrqura in perioada 06 august - 07 septen:brie 2020 qi va include
trei etape:

- 06 august - 01 septlembrie 2020 - depunerea desenelor;

- 02 septembrie - 04 septembrie 2020 - evaluarea desenelor qii desemnarea c6qtigdtorilor;

- 07 septembrie 2020 - decernarea diplomelor qi premiilor.



8. jinscrier ealaconcurs se va efectua prin comp letareaunui formular (anex a nr.2),disponibil
qi pe pagina oficialS web a F'SCRE. Fiecare persoand poate completa formularul doar o
singurd datd qi prez<tnta doar un singur desen executat individual.
9. llormularul va fi completat cu indicarea urmdtoarelor date:
a) ltJumele/prenumele/patronimicul participantului ;

b) .Data/luna/anul nar;terii;

c) Domiciliul (localitatea);

d) lDate de contact (nLr. telefon mobil pdrinte);
e) Numele/prenumele/patronimicul qi funclia delinutd de pdrinte;
f) Denumirea intrep rinderii unde activ eazd, pdrintele ;

10. Organizatorul nu poartd rispundere pentru introducerea incore ctd a datelor persoanelor
inscrise la concurs.

CAPII]OLUL III. CONDITII DE PARTICIP,ARE LA CONCURS

1 1. La concurs vor participa copiii membrilor de sindicat din cadrul organizaliilor sindicale
membre ale FSCRE, cu vdrsta cuprinsi intre 7 -16, care au reiiizatun desen cu genericul
,,M[edicul prin ochii unui copil".
Dersenele copiilor vor fi incadrate in urmdtoarele categorii:
a) vdrsta 7-10 ani;

b) .r6rsta 11-13 ani;

c) v6rsta 14-16 ani.
12. Desenele qi formularele participanlilor la concurs vor fi depuse, direct, sau prin serviciul
Poqita Moldovei la sediul FSCRE (mun. Chiqin6u str. 3l Augur;t nr.l29,MD-2012), fie prin
intermediul preqedinrlelui comitetului sindical al intreprinderii, inclusiv pAnd la 01 septembrie
202'.0.

13. Desenele prezentate dupd termenul stabilit in prezentul Regutament nu sunt admise la
COnrCUrS.

14. Desenele prezentatela concurs nu se restituie participanlilor.
15. Nerespectarea condiliilor prezentului Regulament va duce [a descalifrcarea gi excluderea
participanlilor din concurs.

16. Organizatorul nu poartd rispundere pentru eventualele disprute legate de dreptul de autor
asupra desenului sau conlinutului acestuia.

17. Desenul trebuie sd fie executat in creioane colorate, acuareld, c,arroca, vopsele pebazd de
uleiL, s5 aibd dimensiuni minirne corespunz6toare formatului A3. Nu se admit lucrdri in
fonnatul ,{4.



CA.PITOLUL IV. E}XAMINARBA DESENELOR PREZE]VTATE LA CONCURS

18. Examinarea desenelor prezentate la concurs se va efectua cle cdtre o Comisie de concurs
(in continuare - Comisie), fotmatd prin dispozilia Organizatorului. Preqedintele Comisiei de
conrcurs este numit drt cdtre Organizator.
19. Comisiava evalua desenele prezentate, conform criteriilor de evaluare, care vor include
tetrnica de desen utilizatd, originalitatea qi mesajul transmis.
20. Stabilirearezultatelor se va realiza conform baremelor de evaluare, de la 1 la 10, in funclie
de punctajul oblinut, fiind apreciate locurile I, II si III pe fiecare categorie de vdrstS, pentru
toarfe desenele prezentate la concurs.

CAPITOLUL V. DESEMNAREA Ci$TrCArOnrLOR $r DECERNAREA PREMTTLOR

2l.in funclie de rezurltatele oblinute, Comisiavanominaliza ciiEtigdtorii concursului.
22. CdEtigdtorii concrursului 'n'or fi menlionali cu diplome qi cadouri de pre!.

23. Diplomele qi cadourile de pre! vor fi oferite din bugetul FSICRE, destinate concursului.
24.Toti copiii participanli la concurs vor fi menlionali cu diplome de participare qi cadouri.
24.Diplomele qi cadourile de pre! vor fi inmdnate in cadrul unei ceremonii festive.
25.La decizia Comisiei, in cazul absenlei motivate a cdEtigdtorului la ceremonie, diploma va fi
innL6nati reprezentarrtului acestuia.

2T.Litigiile apdrute in procesul desfEqurdrii concursului vor fi solulionate pe cale amiabilS.

CAPITOLUL VI. PRELUCRAREA DATELOR CU CARI\C]TER PERSONAL

28. Prin inscrierea la concurs, participanjii iEi exprimi acordul ca datele sale cu caracter
personal si fie preluc,rate de chtre Organizator, exclusiv in scolrul desfEgurdrii concursului.
29. Organizatorul are, dreptul sI publice desenele in galeria foto si sd anunle public numele qi

prenumele participanfilor la concurs, inclusiv pe paginile oficiale web.
30. Organizatorul se obligd s5 respecte drepturile tuturor participanlilor, in conformitate cu
cadrul legal privind prroteclia datelor cu caracter personal.

31. La decizia Organizatorultti, desenele prezentate la concurs, pot fi reproduse qi demonstrate
in scopuri instructive qi de promovare a imaginii FSCRE, inclusiv in scopuri publicitare qi

sociale prin difuzare in mijloacele mass-media.

32. Organizatorul iqi rezervd dreptul de a modifica prevederile prezentului Regulament in caz
de necesitate, cu anunlarea ulterioard a modificSrilor pe pagina oficiald web.
33. in circumstanle e:xceplionale, Organizatorul poate suspenda qi/sau anula concursul, cu
condilia anunldrii participanlilor prin plasarea unui aviz pe pagina oficiali web a FSCRE.


