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APROBAT 

la ședința Senatului, 

Proces-verbal nr._______ 

din  ____ ______________ 2019 

 

 

Regulament  

cu privire la organizarea și desfășurarea concursului de desene  

„Medicul - prin ochii unui copil” pentru elevii claselor I-XII din instituțiile 

de învățământ primar și secundar din țară  

 

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE 
 

1. Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare şi de desfăşurare, precum 

şi condiţiile de participare la concursul de desene cu genericul „Medicul - prin 

ochii unui copil” pentru elevi (în continuare - Regulament). 

2. Concursul este organizat de către Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie 

„Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova (în continuare - Organizator). 

3. Concursul are drept scop promovarea personalității Medicului prin stimularea și 

valorificarea potenţialului creativ al copiilor. 

4. Acțiunea privind organizarea, desfăşurarea şi totalizarea concursului  este 

coordonată de către Departamentul Comunicare şi Relaţii Publice al USMF 

„Nicolae Testemițanu”. Totodată, DCRP este abilitat să aducă la cunoştinţă 

participanţilor condiţiile de participare la concurs, modalitatea de prezentare a 

desenelor şi criteriile de apreciere a acestora. 

5. Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul oficial al organizatorului: 

www.usmf.md. 

 

CAPITOLUL II. PERIOADA ŞI MODUL DE DESFĂŞURARE  

A CONCURSULUI 
 

6. Concursul se va desfăşura în perioada 22 februarie-30 aprilie 2019 şi va include 

următoarele etape: 

- 22 februarie-30 aprilie  - depunerea/prezentarea desenelor; 

- 1 mai - 23 mai - evaluarea lucrărilor şi desemnarea câştigătorilor; 

- 25 mai, de Ziua Ușilor Deschise - decernarea premiilor. 

7. Înscrierea la concurs se va efectua o singură dată, în momentul prezentării    

desenului într-un singur exemplar. Lucrarea va conţine în dreapta paginii, în 

http://www.usmf.md/
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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. 

8. Organizatorul nu poartă răspundere pentru introducerea incorectă a datelor 

despre persoana înscrisă în concurs. 

 

CAPITOLUL III. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS 
    

9. La concurs pot participa elevii claselor 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). 

10. Dimensiunea desenului trebuie să corespundă formatului A4. 

11. 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, etajul I, biroul 117, inclusiv în data de 30 

aprilie 2019. 

12. Desenele prezentate după termenul stabilit în prezentul Regulament nu vor fi 

admise în concurs. 

13. Desenele prezentate la concurs nu se restituie participanţilor. 

14. Nerespectarea condiţiilor prezentului Regulament conduce la eliminarea 

participanţilor din concurs. 

      

 CAPITOLUL IV. EXAMINAREA DESENELOR  

PREZENTATE LA CONCURS 
 

15. Evaluarea desenelor va fi efectuată de către un juriu, format din cinci persoane. 

16. Juriul 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 stabilirea 

rezultatelor finale ale concursului. 
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 CAPITOLUL V. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR ŞI 

DECERNAREA PREMIILOR 
 

18. Toți participanții la concurs vor fi menționați cu certificate de participare, iar 

premianții vor fi apreciați cu diplome, cărți și produse marca USMF „Nicolae 

Testemițanu”. 

19. Premiile vor fi înmânate câştigătorilor în cadrul unei ceremonii, de Ziua Ușilor 

Deschise, organizată, tradiţional, în luna mai. 

20. Premiile vor fi ridicate personal de către învingători sau, în caz de necesitate, de 

către reprezentantul desemnat al acestuia. 

 

CAPITOLUL VI. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL 
 

21. Prin înscrierea în concurs, participanţii îşi exprimă acordul că 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.      

 

 

 

Coordonat  

 

Şefa Departamentului Juridic,  

Tatiana Novac                 


