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REGULAMENTUL OFICIAL al 

„Concursului tinerilor talente-pictori din Republica Moldova” 

Perioada concursului: 2 iulie 2013 – 8 septembrie 2013 

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 

1.1. „Concursul tinerilor talente-pictori din Republica Moldova”, (denumit în continuare 

“Concurs”) este organizat de către BC “UNIBANK” S.A., bancă comercială din Republica 

Moldova, având sediul în Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-

Bodoni, 45, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu nr. de înregistrare – cod fiscal 

1002600036004, reprezentată de dl Dumitru Ţugulschi – Preşedinte, denumită în continuare 

“Organizator”. 

1.2. Scopul concursului: promovarea şi susţinerea tinerilor talente-pictori din Republica 

Moldova. 

1.3. Decizia de derulare a concursului conform regulilor din prezentul Regulament este finală şi 

obligatorie pentru Participanţi. 

1.4. Regulamentul oficial este elaborat şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din 

Republica Moldova prin publicare pe site-ul www.unibank.md fiind disponibil oricărui solicitant 

în mod gratuit la sediul BC “UNIBANK” S.A. Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 

Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, 45, precum şi la filialele şi agenţiile specificate în Secţiunea 8. 

1.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, în baza unui act 

adiţional, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după aducerea la cunoştinţă 

publică. 

 

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL 

Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii 

Moldova. 

 

SECŢIUNEA 3. PARTICIPANŢII CONCURSULUI 

La concurs are posibilitatea să participe orice tânăr ce are capacităţi de a desena şi corespunde 

următoarelor criterii: 

 Cetăţean al Republicii Moldova, cu domiciliu în Republica Moldova.  

 Vârsta participanţilor 18-25 ani.  

 

SECŢIUNEA 4. TEMATICA CONCURSULUI 

Tema concursului: Republica Moldova în perioada schimbărilor (culturale, economice, sociale, 

artistice, ecologice, etc.).  

 

SECŢIUNEA 5. PREMIUL CONCURSULUI 

5.1. Fiecare din cei 50 participanţi lucrările cărora vor fi expuse la expoziţie vor primi diplome 

de merit. 

5.2. Din cei 50 participanţi la expoziţie juriul va selecta cel mai bun tânăr-pictor care va primi o 

călătorie la Paris, la cel mai mare muzeu de istorie și artă din Franța, Louvre. 

5.3. Toate cheltuielile de deschidere a vizei, transport tur/retur, cazare şi vizitare a muzeului 

Louvre le va suporta Organizatorul. 

5.4. Organizatorul va oferi doar o singură călătorie (pentru o singură persoană) şi o singură vizită 

la muzeul de istorie şi artă Louvre. 

5.5. Organizatorul nu poartă răspundere în cazul în care Ambasada Franţei din Republica 

Moldova refuză câştigătorului deschiderea vizei turistice. 

http://www.unibank.md/
http://ro.wikipedia.org/wiki/Muzeu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fran%C8%9Ba
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SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CONCURSULUI 

6.1. Participantul concursului, în perioada 2 iulie 2013 – 9 august 2013 (inclusiv), va prezenta o 

lucrare în unul din punctele menţionate în SECŢIUNEA 8. Fiecare lucrare primită la Organizator 

va fi înregistrată într-un registru special, care va fi prezent la orice punct de colectare a lucrărilor. 

Participantul la prezentarea lucrării va prezenta şi buletinul de identitate, din care se vor lua 

datele (nume, prenume, data şi anul naşterii  participantului). 

6.2. În perioada 12 – 16 august 2013 toate lucrările vor fi colectate din punctele Organizatorului 

din ţară în Oficiul Central al Băncii, pe adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 

Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, 45 

6.3. În perioada 19 august – 29 august 2013 Membrii Juriului (alcătuit din pictori profesionişti şi 

profesori de pictură de la instituţii de învăţământ) vor evolua pe baza criteriilor de evaluare şi 

selectare cele mai bune 50 lucrări, care ulterior vor fi expuse la o expoziţie specializată. 

6.4. Din cele 50 lucrări ce vor fi expuse la expoziţie se va selecta de către juriu cea mai bună 

lucrare pentru Premiul Concursului. 

6.5. Criteriile de evaluare şi selectare a lucrărilor: Respectarea tematicii concursului, tehnica de 

realizare, fantezia creatoare/imaginaţia/talentul creativ. 

6.6. Vor fi jurizate numai lucrările care abordează tematica propusă. 

6.7. Perioada de desfăşurare a expoziţiei: 2 - 8 septembrie 

6.8. Locul de desfăşurare a expoziţiei: Centrul Comercial Shopping Malldova, mun. Chişinău, 

str. Arborilor, 21. 

 

SECŢIUNEA 7. CERINŢE OBLIGATORII FAŢĂ DE LUCRAREA CE VA PARTICIPA 

LA CONCURS 

Cerinţe faţă de lucrarea ce va participa la concurs: 

 Desen în guaş, acuarelă, ulei sau creion (simplu sau colorate) 

 Desenul trebuie să fie în ramă (fără sticlă) 

 Formatul desenului A4 sau A3 

 Lucrarea trebuie să fie executată pe hârtie sau pânză 

 Lucrarea în mod obligatoriu trebuie să fie elaborată de către participant şi să nu fie plagiată 

 Lucrarea trebuie să fie elaborată de către un singur autor şi nu se admit coautori 

 Lucrarea trebuie să fie semnată (în spatele lucrării să fie indicate: nume, prenume, data şi 

anul naşterii  participantului, telefon de contact, adresa de domiciliu, adresa de e-mail) 

 Autorul îşi asumă răspunderea pentru originalitatea lucrării. 

 

SECŢIUNEA 8. PUNCTELE DE COLECTARE A LUCRĂRILOR 

Punctele de colectare a lucrărilor: 

1. Oficiul central al Băncii – mun. Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, 45 

2. Filiala Chişinău – mun. Chişinău, str. Puşkin,26 

3. Agenţia or. Orhei – or. Orhei, str. M. Eminescu, 10 

4. Filiala Bălţi – mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 41 

5. Agenţia or. Cupcini – or. Cupcini, str. Păcii, 9, of. 33 

6. Agenţia or. Drochia – or. Drochia, bd. Independenţei, 6 

7. Filiala Ceadîr-Lunga – or. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 54 

8. Filiala Comrat – mun. Comrat, str. Lenin, 204B 

9. Agenţia or. Vulcăneşti – or. Vulcăneşti, str. Iu. Gagarin, 32 

10. Agenţia or. Cahul – or. Cahul, str. 31 August, 13v, nr.3 

11. Filiala Hînceşti – or. Hînceşti, str. M. Hîncu, 108 
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SECŢIUNEA 9. CONDIŢII SUPLIMENTARE PENTRU PARTICIPAREA LA 

CONCURS 

9.1. După finalizarea concursului toate lucrările devin proprietatea Organizatorului, nici o 

lucrare nu se întoarce la participant. Lucrările vor fi stocate în arhiva Organizatorului. 

9.2. Organizatorul are dreptul să utilizeze cu titlu gratuit lucrările participanţilor la discreţia 

sa. 

9.3. Organizatorul nu admite participarea la concurs a persoanelor afiliate Băncii, salariaţilor 

Băncii şi copiii acestora. 

 

SECŢIUNEA 10. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR 

10.1. Câştigătorul nu are posibilitatea să primească un alt premiu decât cel expus în Regulament 

şi nici să solicite modificarea parametrilor premiului.  

10.2. În cazul în care Organizatorul completează sau modifică premiul sau valoarea acestuia, se 

obligă să aducă la cunoştinţă acest fapt, prin întocmirea unui Act adiţional. 

 

SECŢIUNEA 11. RESPONSABILITATE 

Organizatorul nu poartă nici o obligaţie de a da explicaţii solicitanţilor unor revendicări 

necâştigătoare ce apar ulterior după anunţarea rezultatelor concursului. Toate litigiile referitoare 

la dreptul de proprietate asupra unor pretinse premii nu vor avea nici o influenţă asupra 

principiului că Organizatorul va oferi premiul persoanei a cărei revendicare a fost primită de 

Organizator în conformitate cu prevederile acestui Regulament. 

 

SECŢIUNEA 12. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR 

12.1. Toate datele colectate în cadrul acestui concurs devin proprietatea Organizatorului, 

împreună cu toate informaţiile pe care le conţin, inclusiv şi lucrările parvenite din partea 

participanţilor. 

12.2. Datele personale colectate în cadrul acestui concurs nu vor fi dezvăluite către terţi cu 

excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în 

vigoare. Numele, prenumele, adresa de domiciliu a câştigătorului vor fi publicate respectând 

prevederile Legii nr. 133 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, din data de 

08.07.2011 şi ale Legii nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie.  

 

SECŢIUNEA 13. ÎNCETAREA CONCURSULUI 

Prezentul concurs poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţa 

majoră* sau  în cazul imposibilităţii Organizatorului din motive independente de voinţa sa, de a 

continua petrecerea concursului. 

 

*Forţa Majoră este evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, desfăşurat după intrarea în 

vigoare a prezentului Regulament şi care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească 

obligaţiile specificate în Regulament, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata 

de existenţă a cazului de Forţă Majoră, confirmat de Camera de Comerţ şi Industrie a 

Republicii Moldova.   

 

SECŢIUNEA 14. LITIGII 

Eventualele dispute apărute între Organizator şi participanţii la prezentul Concurs se vor rezolva 

pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de 

instanţele judecătoreşti competente din RM. 
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SECŢIUNEA 15. DISPONIBILITATEA REGULAMNETULUI OFICIAL AL 

CONCURSULUI 

Prezentul Regulament este disponibil gratuit pentru toţi participanţii în punctele prezentate în 

SECŢIUNEA 8, precum şi pe site-ul www.unibank.md. Pentru informaţii suplimentare rugăm să 

Vă adresaţi în scris la Oficiul Central al Băncii: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 

Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, 45, începând cu data de 2 iulie şi până la 8 septembrie 2013. 

Prin participarea la acest Concurs, Participanţii sunt de acord să respecte prevederile, termenii şi 

condiţiile prezentului Regulament. 

 

Prezentul regulament este întocmit în două limbi de comunicare (română şi rusă) şi au aceeaşi 

putere juridică. La apariţia anumitor divergenţe ca bază se va lua varianta Regulamentului în 

limba română. 

 

 

 

http://www.unibank.md/

