
 
 

Regulament cu privire la organizarea și desfășurarea concursului 

„LOGO pentru Centrul Universitar de Îngrijiri Paliative” 

 

I. Dispoziții generale 

1.1 IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica 

Moldova (în continuare Universitatea), în calitate de organizator, desfășoară Concursul 

“LOGO pentru Centrul Universitar de Îngrijiri Paliative”, în scopul selectării Logo-ului 

campaniei de promovare și colectare de fonduri pentru crearea Centrului Universitar de 

Îngrijiri Paliative. 

1.2 Centrul Universitar de Îngrijiri Paliative urmărește formarea specialiștilor în domeniul 

paliației care vor asigura îmbunătățirea calității vieții pacienților de boli incurabile, prevenirea 

și înlăturarea suferinței acestora, evaluarea corectă și tratamentul durerii și al altor probleme 

fizice, psihosociale și spirituale. Prin intermediul Centrului Universitar de Îngrijiri Paliative ne 

propunem să asigurăm respectarea drepturilor fundamentale ale omului în sistemul serviciilor 

de sănătate cu furnizarea unei îngrijiri terminale demne de o ființă umană. 

 

 

II. Condiții de participare 

2.1 La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: 

a) au împlinit vârsta de 18 ani până cel târziu la data înscrierii în concurs; 

b) deţin un document de identitate valabil care va trebui prezentat în scopul identificării, 

validării şi înmânării Premiului dacă vreunul din Participanţii respectivi a câştigat Premiul; 

c) s-au înscris la Concurs.  

2.2 Pentru a se înscrie la Concurs, doritorii vor completa formularul de participare: 

https://docs.google.com/forms/d/1LIryO6zP1Q70aFO4uExubUDKz4HnIwoJlsfyxISNJiE/edit și îl vor 

expedia împreună cu materialele pentru concurs la adresa de email: relatiiexterne@usmf.md. 

2.3 Un Participant poate participa la Concurs cu un singur Logo care să exprime identitatea 

instituției, cât și să reflecte misiunea acesteia (p.1.2). 

2.4 Logo-ul trebuie să aparţină Participantului care îl trimite, să fie realizat în totalitate de acesta 

şi acesta să fie autorul exclusiv al Logo-ului.  

2.5 Logo-ul va consta în principal într-un simbol, siglă formată dintr-un ansamblu de semne 

grafice, litere, cifre sau imagini care va reda misiunea Centrului Universitar de Îngrijiri 

Paliative (p.1.2).  

2.6 Cerințele față de logo-uri sunt: 

✓ trebuie să nu conțină înjurii;  

✓ trebuie să nu conțină sau să nu sugereze orice formă de violență sau să nu conțină scene 

în care se produce sau se sugerează durerea cuiva, violență sau cruzime;  

✓ trebuie să nu prezinte sau să nu sugereze încălcări ale reglementărilor legale în vigoare 

sau orice modalități prin care aceasta ar putea fi încălcate;  

✓ trebuie să nu prezinte sau să nu sugereze consum de droguri și/sau alcool și/sau țigări 

și/sau a altor substanțe interzise conform reglementărilor legale în vigoare;  

✓ trebuie să nu promoveze sau să nu sugereze rasismul și/sau discriminarea de orice fel; 

✓ trebuie să nu aibă caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen;  

✓ trebuie să nu poată aduce prejudicii vreunei persoane;  

✓ trebuie să nu conțină drepturi ale unor terțe părți;  

✓ trebuie să nu conțină publicitate sau materiale promoționale ale unor terțe părți;  
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✓ trebuie să nu conțină mărci ale unor terțe părți; 

✓ trebuie să nu conțină materiale ilegale, calomniatoare, obscene, pornografice sau 

vulgare, defăimătoare, rasiste sau xenophobe. 

2.7 Fișierul în care se va regăsi reproducerea Logo-ului se va trimite într-unul din următoarele 

formate: “.JPG” sau “.PNG” sau “.PDF”. 

2.8 Fișierul în care se va regăsi reproducerea Logo-ului va conține reproducerea Logo-ului atât în 

culori (logo-ul propus) cât și în varianta alb-negru. Pentru evitarea oricărui dubiu, fișierul în 

care se va regăsi reproducerea Logo-ului va conține două versiuni ale Logo-ului: versiunea 

Logo-ului în culori și versiunea Logo-ului alb-negru. Fiecare versiune va avea minimum 500 

x 500 pixeli. 

2.9 Fișierul în care se va regăsi reproducerea Logo-ului va avea maximum 8 MB. 

2.10 Universitatea poate refuza participarea la Concurs a candidaților care nu respectă 

prevederile prezentului Regulament. Universitatea iși rezervă dreptul de a utiliza materialele 

înscrise în concurs și de a le reproduce, sub orice formă, în scopuri de promovare. 

2.11 Prin înscrierea în Concurs, fiecare Participant declară și confirmă că în momentul în care 

va fi declarat Câștigător cedează către Organizator în mod irevocabil, expres, neechivoc, 

necondiţionat şi perpetuu, toate drepturile patrimoniale şi beneficiile cu privire la Logo. 

2.12 Prin înscrierea la Concurs, candidații confirmă că au luat cunoștință cu prevederile 

prezentului Regulament și își dau acordul ca datele și informațiile furnizate să fie prelucrate și 

utilizate de organizatorul concursului. 

2.13 Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 10 septembrie 2021, ora 17:00. 

 

III. Criterii de evaluare 

3.1 Dosarele participanților vor fi evaluate de un juriu, format din 5-7 membri, constituit prin 

ordinul rectorului Universității. 

3.2 Juriul va verifica dacă materialele prezentate corespund cerințelor înaintate, după care va 

evalua dosarele conform Fișei de evaluare (Anexa 2). Fiecare membru evaluează fiecare 

material în parte. Pentru fiecare criteriu se oferă о notă de la 1 la 10, după care se calculează 

media aritmetică a notelor obținute pentru fiecare material. Punctajul total se calculează ca 

suma mediilor aritmetice. 

3.3 Criterii de evaluare: 

✓ originalitatea în alegerea și descrierea subiectului; 

✓ relevanța conținutului pentru Universitate; 

✓ capacitatea de a capta și de a menține interesul cititorului; 

✓ funcționalitate (vizibilitate și lizibilitate); 

✓ adaptabilitate (pentru diferite medii și produse). 

3.4 Rezultatele vor reprezenta media aritmetică a notelor individuale ale membrilor juriului. În 

cazul în care mai mulți concurenți vor obține punctaj identic, membrii juriului vor desemna 

câștigătorii prin vot deschis. 

3.5 Decizia juriului este finală. Prin înscriere la concurs, participanții sunt de acord cu faptul ca nu 

au posibilitatea de a ataca în justiție deciziile juriului. 

 

IV. Premii 

4.1 Câștigatorul Concursului va primi un premiu bănesc și diplomă. 

4.2 Valoarea estimativă a Premiului este de 3000 de lei MDL. 

4.3 Concurenții, care nu au obținut premiul, vor primi certificate de participare. 

 



 
 

 

V. Dispoziții de confidențialitate 

5.1 Datele personale ale participanților vor fi înregistrate și păstrate 3 ani de la momentul încheierii 

concursului. 

5.2 Pentru a asigura transparent contribuțiile participanților, inclusiv numele și postul deținut în 

cadrul instituției unde activează, pot fi comunicate publicului. 

5.3 Pentru mai multe informații, ne puteți contacta la adresa relatiiexterne@usmf.md sau la nr. de 

tel. (+373) 22 205 102, Departamentul Relații Externe și Integrare Europeană. 
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Anexa 1. 

 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

 CONCURS: „LOGO pentru Centrul Universitar de Îngrijiri Paliative”  

 

 

1. Nume 
 

2. Prenume 
 

3- Data nașterii (zz/ll/aaaa)  

4- Telefon (fix, mobil) 
 

5- E-mail 
 

6. 
Tipul și domeniul de activitate  

7. 
Cum ați aflat despre acest 

concurs? 

 

 

Formularul poate fi accesat pe: 

https://docs.google.com/forms/d/1LIryO6zP1Q70aFO4uExubUDKz4HnIwoJlsfyxISNJiE/edit 
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Anexa 2. 

 

 

FIȘA DE EVALUARE 

CONCURS: „LOGO pentru Centrul Universitar de Îngrijiri Paliative” 

 

 

 

 

 

Nota: Se evaluează fiecare material în parte (Ml, М2 ... Mx). Pentru fiecare criteriu se oferă о 

notă de la 1 la 10. Se va calcula media aritmetică a notelor obținute pentru fiecare material. 

Punctajul total se calculează ca suma mediilor aritmetice.  

 

 

 

 

 

Data                                                           Numele, prenumele și semnătura membrului juriului 

Criterii 

Ml М2 М3 M4 M5 
• •• 

1. Originalitatea în alegerea și descrierea 

subiectului 

      

2. Relevanta conținutului pentru Universitate (cât 

de important este subiectul abordat pentru 

instituție și dacă contribuie la promovarea imaginii 

acesteia) 

      

3.  Capacitatea de a capta și de a menține interesul 

cititorului 

      

4.  Funcționalitate (vizibilitate și lizibilitate) 

      

5.  Adaptabilitate (pentru diferite medii și 

produse). 

 

      

Media       


