
 

 

REGULAMENT 

 

cu privire la organizarea şi desfăşurarea 

Concursului raional al tinerilor fotografi: 

„Satul meu - mândria mea” 

 

1. Concursul raional al tinerilor fotografi „Satul meu – mândria mea” este o activitate 

de stimulare a tinerilor activi şi ingenioşi care sunt pasionați de arta vizuală. 

Evenimentul este organizat de administraţia raionului Ialoveni şi Consiliul Raional al 

Tinerilor Ialoveni, fiind cuprins în Planul de acţiuni pentru dezvoltarea politicilor de 

tineret în raionul Ialoveni pentru anul 2019. 
 

2. Obiectivele concursului sunt: 

- Să contribuie la descoperirea şi stimularea persoanelor tinere care sunt pasionate de 

arta fotografică; 

- Să încurajeze tinerii fotografi liber profesioniști să-și dezvolte spiritul de observație 

și gustul estetic; 

- Să promoveze imaginea localităților raionului Ialoveni; 

- Să cultive tinerilor sentimentul patriotismului; 

- Să sensibilizeze diaspora și să reducă migrația populației. 

 

3.  Concursul raional al tinerilor fotografi „Satul meu – mândria mea” se adresează 

tinerilor activi din localităţile raionului Ialoveni cu vârsta cuprinsă între 14 - 35 ani 

care sunt pasionaţi de arta fotografică. 
 

4.  Concursul raional al tinerilor fotografi „Satul meu – mândria mea” se va desfăşura 

în perioada 10 – 30 aprilie 2019, timp în care, concurenţii se vor înregistra în concurs 

prin completarea formularului de participare on-line: 

https://forms.gle/S2Ep2k5AURzSDU7S6 în care se va încărca fotografia pe care au 

realizat-o pentru concurs, precum și o descriere succintă a acestei fotografii, care va 

fi prezentată la evenimentul de premiere.  

Atenție! Se pot încărca doar fișiere de tip imagine, maxim câte 10 MB!  

Participanții pot înscrie doar lucrări proprii și originale. În cazul în care un 

participant intră în competiție cu lucrări ce nu-i aparțin, înscrierea va fi anulată și 

persoana respectivă va fi descalificată imediat. Dacă acest fapt, va fi descoperit după 

eveniment, distincțiile acordate vor fi retrase și premiul - restituit.  

Prin completarea formularului de înscriere, participanții își asumă responsabilitatea 

că lucrarea propusă este proprietatea intelectuală, și garantează că nu încalcă dreptul 

de proprietate intelectuală al nici unei terțe părți. Înscrierile care nu corespund 

acestor criterii vor fi respinse în mod automat. 

 

5. Participanţii la Concursul raional al tinerilor fotografi „Satul meu – mândria mea” 

sunt invitaţi să concureze în cadrul unei expoziţii organizate la Forumul Rețelei 

Consiliilor Locale de Tineret din Raionul Ialoveni, unde fotografiile lor vor putea fi 

admirate de toţi actorii participanți la eveniment. 

https://forms.gle/S2Ep2k5AURzSDU7S6


 

6. Fotografiile care vor intra în concurs vor fi evaluate conform următoarelor criterii: 

- Estetică; 

- Originalitate; 

- Creativitate; 

- Calitate înaltă; 

- Creație proprie; 

- Respectarea tematicii concursului. 

 

7. Comisia specială pentru organizarea, desfăşurarea şi jurizarea Concursului raional 

al tinerilor fotografi „Satul meu - mândria mea”, instituită prin Dispoziţia 

preşedintelui raionului: 

- va analiza fotografiile elaborate de concurenţi; 

- va aprecia cu note de la 5 la 10 şi va desemna 3 laureaţi ai concursului: locul I, 

locul II, locul III. 

 

8. Comisia specială îşi rezervă dreptul de a consulta opinia publică în vederea 

alegerii corecte a laureaţilor.  

 

9. Laureaţii, desemnaţi de comisia specială, vor primi diplomă şi premiu. 

 

10. Prezentul Regulament se publică pe paginile web: www.il.md, 

www.ialovenionline.md , https://www.facebook.com/crt.il/.  

 

11. Responsabili de coordonarea organizării evenimentului se desemnează domnul 

Pletosu Victor, specialist în domeniul politicilor de tineret, tel.: 0 268 268 93, mobil: 

0 68 23 09 22, email: victor.pletosu@gmail.com, şi Maria Codreanu, preşedinte, 

Consiliul Raional al Tinerilor Ialoveni, mobil: 0 67 625 630, email: 

mariacodreanu97@gmail.com 

 

12. Premierea participanţilor din cadrul Concursului raional al tinerilor fotografi 

„Satul meu - mândria mea” se va desfăşura la data de 01 mai 2019, orele 11:00 – 

16:00, Centrul de Sprijinire a Mediului de Afaceri Transfrontaliere: Training, 

Expoziţii şi Simpozioane, loc pitoresc în Pădurea Ruseştii Noi, raionul Ialoveni. 
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