
ta ord. nr. /l/0/

REGULAMENTUL
privind organizarea Ei desfisurarea concursului de arti cu genericul ,,Tinerii

impotriva traficului de fiin{e umane"

Capitolul I. Dispozi{ii generale

Prezentul Regulament este elaborat in conformitate cu reglementdrile legale in

vigoare Ei stabileqte mecanismul de organizare Ei desfdqurare a concursului de artd

cu genericul ,,Tinerii impotriva traficului de fiinle umane".

Concursul de artd cu genericul ,,Tinerii impotriva traficului de fiinle umane" (in

continuare ,,concursul") este organizat qi desfb;urat de Ministerul Educafiei,

Culturii gi Cercetdrii, pentru suslinerea implementdrii Planului de acliuni pentru

anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei naJionale de prevenire qi

combatere a traficului de fiinle umane pentru anii 2018-2023, aprobatd prin

Hotdrirea Guvemului nr.461 din 22.05 .2018.

Concursul are ca misiune informarea Ei sensibilizarea opiniei publice cu privire la

pericolul qi consecinlele fenomenului traficului de fiinle umane Si al infracfiunilor

conexe.

Capitolul II. Organ izarea concursului

Concursul este organizat anual de cdtre Direclia Tineret a Ministerului Educafiei,

Culturii qi Cercetdrii, in colaborare cu Secretariatul permanent al Comitetului

nalional pentru combaterea traficului de fiinJe umane (Cancelaria de Stat).

Concursul se organizeazd in contextul marcdrii Saptdmdnii de luptd impotriva

traficului de fiinle umane.

Pentru evaluarea dosarelor depuse la concurs, prin ordinul Ministrului Educafiei,

Culturii gi Cercetdrii se aprobd Comisia de evaluare formatd dintr-un numdr impar

de membri.

Comisia se formeazd din reprezentanti ai Ministerului Educafiei, Culturii qi

Cercetdrii qi experJi (consultanli), specialigti in domeniu.
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Capitolul III. Desf5$urarea concursului qi evaluarea dosarelor

8.

9.

La concurs pot participa persoanele cu vdrstd cuprinsd intre 14 Ei 35 de ani.

Fiecare participant poate depune un singur dosar, careva confine:

- lucrarealile fotoldesen;

- descrierea succintd a mesajului (maxim 1500 caractere);

- CV-ul participantului 9i copia buletinului de identitate'

I 0. Criteriile de evaluare:

a) incadrarea in tema concursului (capacitateade transmitere a mesajului);

b) creativitatea qi original itatea lucrdrii/ilor foto/desen;

c) argumentareaconexiunii dintre lucrare/i foto/desen cu mesajul transmis;

d) calitate artisticdl tehnicS.

1l.Condi1iile inaintate fald de dosarul aplicantului vor fi stabilite anual 9i vor

publicate in anunlul de lansare a concursului.

I2.C14lg1fiorilor la concurs li se inmdneazdpremiul b6nesc, dupd cum urmeaz6:

Premiul I - 3 000 (trei mii) lei;

Premiul II - 2 000 (doud mii) lei;

Premiul III - 1 500 (o mie cinci sute) lei.

CaPitolul IV. DisPozi{ii finale

l3.Comisia de evaluare Ei organizatorii concursului vor asigura confideniialitatea

datelor cu caracter Personal.

l4.Dosarele depuse la concurs pot fi restituite participanlilor, la solicitare.

l5.Organizatorii concursului iqi rezewd dreptul de a folosi lucrdrile foto/desen

desemnate cAqtigdtoare in cadrul concursului'


