
                                                                                                                             

Anexa nr.1 

la Planul de activitate a  

Consiliului General al FSCRE 

 
 

REGULAMENTUL 

CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA CONCURSULUI DE DESEN 

AL COPIILOR MEMBRILOR DE SINDICAT DIN CADRUL FSCRE, 

 CU GENERICUL „Pace în cuvinte și culoare” 

 

CAPITOLUL I.  DISPOZIŢII GENERALE 

 

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

participare la concursul de desen pentru copiii membrilor de sindicat din cadrul Federației 

Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova 

(FSCRE), cu genericul „Pace în cuvinte și culoare” (în continuare - Regulament).  

2. Concursul este organizat de către Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică 

și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE), (în continuare – Organizator).  

3. Concursul are drept scop identificarea şi aprecierea autorilor celor mai creative și valoroase 

desene, care vizează importanța menținerii păcii pentru dezvoltarea societății umane.  

4. Activitatea privind organizarea, desfăşurarea şi totalizarea rezultatelor concursului este 

efectuată de către Comisia de concurs din cadrul FSCRE.  

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

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

cunoştinţa participanților de către președinții comitetelor sindicale din cadrul organizațiilor 

sindicale membre ale FSCRE.  

6. Regulamentul concursului este disponibil pe pagina oficială web a Organizatorului:  

www.fscre.md 

 

CAPITOLUL II. PERIOADA ȘI MODUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 

 

7. Concursul se va desfăşura în perioada 27 aprilie – 01 iunie 2021 și va include trei etape:  

– 27 aprilie – 23 mai 2021 - depunerea desenelor;  

– 24 mai – 26 mai 2021  – evaluarea desenelor şi desemnarea câştigătorilor;  

– 01 iunie 2021 – decernarea diplomelor și premiilor.  

 

8. Înscrierea la concurs se va efectua prin completarea formularului, disponibil pe pagina 

oficială web a FSCRE. Fiecare persoană poate completa formularul doar o singură dată și 

prezenta doar un singur desen individual executat. 



9. Formularul va fi completat cu indicarea următoarelor date:  

a) Numele/prenumele/patronimicul participantului;  

b) Data/luna/anul nașterii;  

c) Domiciliul (localitatea);  

d) Date de contact (nr. Telefon mobil părinte); 

e) Numele/prenumele/patronimicul și funcția deținută de părinte; 

f)  Denumirea întreprinderii unde activează părintele; 

g) Comentariu la lucrarea prezentată cu cuvinte proprii ale copilului, în proză. 

10. Organizatorul nu poartă răspundere pentru întroducerea incorectă a datelor persoanelor 

înscrise la concurs. 

CAPITOLUL III. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS 

 

11. La concurs vor participa copiii membrilor de sindicat din cadrul FSCRE, cu vârsta  cuprinsă 

între 7 -16, care au realizat un desen cu genericul „Pace în cuvinte și culoare”.  

Desenele copiilor vor fi încadrate în următoarele categorii: 

a) vârsta 7-10 ani; 

b) vârsta 11-13 ani; 

c) vârsta 14-16 ani. 

12. Desenele și formularele participanților la concurs vor fi depuse, direct, sau prin serviciul 

Poșta Moldovei la sediul FSCRE (mun. Chișinău str. 31 August nr.129, MD-2012), cod fiscal 

209577, fie prin intermediul președintelui comitetului sindical al întreprinderii, inclusiv până            

la 23 mai 2021.  

13. Desenele prezentate după termenul stabilit în prezentul Regulament nu sunt admise la 

concurs.  

14. Desenele prezentate la concurs nu se restituie participanţilor.  

15. Nerespectarea condiţiilor prezentului Regulament va duce la descalificarea şi excluderea 

participanților din concurs.  

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

asupra desenului sau conţinutului acestuia.  

17. Desenul trebuie să fie executat in creioane colorate, acuarelă, carioca, vopsele pe bază de 

ulei, să aibă dimensiuni minime corespunzătoare formatului A3. Nu se admit lucrări în formatul 

A4. 

 

CAPITOLUL IV. EXAMINAREA DESENELOR PREZENTATE LA CONCURS 

 

18. Examinarea desenelor prezentate la concurs se va efectua de către o Comisie de concurs             

(în continuare - Comisie), formată  prin dispoziția Organizatorului.   Președintele  Comisiei de 

concurs este numit de către Organizator.  



19. Comisia va evalua desenele prezentate, conform criteriilor de evaluare, care vor include 

tehnica de desen utilizată, originalitatea şi mesajul transmis în comentariu la lucrarea prezentată 

cu cuvinte proprii, în proză. 

20. Stabilirea rezultatelor se va realiza conform baremelor de evaluare, de la 1 la 10, în funcţie 

de punctajul obţinut, fiind apreciate locurile I, II si III pe fiecare categorie de vârstă, pentru 

toate desenele prezentate la concurs.  

 

CAPITOLUL V. DESEMNAREA CÎȘTIGĂTORILOR ȘI DECERNAREA 

PREMIILOR 

 

21. În funcție de rezultatele obţinute, Comisia va nominaliza câștigătorii concursului.  

22. Câștigătorii concursului vor fi menționați cu diplome și cadouri de preț. 

23. Diplomele și cadourile de preț vor fi oferite din  bugetul FSCRE, destinate concursului. 

24. Toți copiii participanți la concurs vor fi menționați cu diplome de participare și cadouri.  

25. Diplomele și cadourile de preț vor fi înmânate în cadrul unei ceremonii festive.  

26. La decizia Comisiei, în cazul absenței motivate a câștigătorului la ceremonie, diploma va 

fi înmânat reprezentantului acestuia.  

27. Litigiile apărute în procesul desfășurării concursului vor fi soluţionate pe cale amiabilă. 

 

CAPITOLUL VI. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

28. Prin înscrierea la concurs, participanții își exprimă acordul ca datele sale cu caracter 

personal să fie prelucrate de către Organizator, exclusiv în scopul desfășurării concursului.  

29. Organizatorul are dreptul să publice desenele în galeria foto și să anunțe public numele și 

prenumele participanților la concurs, inclusiv pe paginile oficiale web.  

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

cadrul legal privind protecția datelor cu caracter personal.  

31. La decizia Organizatorului desenele prezentate la concurs pot fi reproduse și demonstrate 

în scopuri instructive şi de promovare a imaginii FSCRE, inclusiv în scopuri publicitare și 

sociale prin difuzare în mijloacele mass-media.  

32. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prevederile prezentului Regulament în caz 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.2 

 

 

Formular pentru înscrierea la concursul de desen cu genericul 

„Pace în cuvinte și culoare” 

 

a) Numele/prenumele/patronimicul participantului__________________________________ 

b) Data/luna/anul nașterii______________________________________________________ 

c) Domiciliul (localitatea)______________________________________________________ 

d)  Date de contact (nr. Telefon  mob. părinte)______________________________________ 

e)  Numele/prenumele/patronimicul și funcția deținută de 

părinte_____________________________________________________________________ 

f) Denumirea intreprinderii unde activează  părintele_________________________________ 

g) Comentariu la lucrarea prezentată cu cuvinte proprii ale copilului, în proză.____________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Notă: Organizatorul nu poartă răspundere pentru întroducerea incorectă a datelor persoanelor înscrise la 

concurs. 

 


