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Anexa nr. 1

APROB: 
Centrului Republican 

ineret „ARTICO”

Ludmila BOTNAR

REGULAMENT 
de organizare şi desfăşurare a 

Concursului „Graphic Design Photoshop Contest”, ediţia I

I. DISPOZIŢII GENERALE
1.1 Concursul „Graphic Design Photoshop Contest” este organizat de Centrul Republican 

pentru Copii şi Tineret „ARTICO”, bazat pe creativitatea şi abilitatea participanţilor de a 
reda lumea futuristă prin intermediul unui banner/poster digital, astfel demonstrând abilităţile 
de utilizare instrumentală a mijloacelor oferite de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.

1.2 Concursul se organizează cu respectarea principiilor obiectivităţi!, transparenţei şi 
competitivităţii.

II. SCOP ŞI OBIECTIVE GENERALE
2.1 Scopul Concursului:

Dezvoltarea competenţelor digitale, creativităţii şi abilităţii copiilor şi tinerilor din ţară de a 
reda lumea futuristă prin intermediul unui banner/poster digital.

2.2 Obiectivele Concursului:
• Dezvoltarea creativităţii artistice ale copiilor şi tinerilor în domeniul artelor digitale;
• Crearea premiselor pentru integrarea organică a tinerilor în societatea informaţională 

modernă şi de perspectivă;
• Dezvoltarea ansamblului de competenţe ce formează cultura informaţională grafică- 

digitală a copiilor şi tinerilor.

III. CERINŢE ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE
3.1 Concursul „Graphic Design Photoshop Contest” se va desfăşura în perioada 11 mai -  06 iunie

2022.

3.2 In cadrul Concursului pot participa copii şi tineri din Republica Moldova, începând cu vârsta 
de 12 ani. Bannerul va reflecta tema „Lumea futuristă” („The Futuristic World”) şi va fi realizat 
în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3 Cerinţe faţă de posterul digital:
• Posterele digitale se vor realiza în aplicaţia Adobe Photoshop;
• Rezoluţie minimă a imaginii va fi 800x800 pixels;
• Posterul digital se va transmite în 2 formate - JPG/PNG şi PSD;
• Posterul digital trebuie să fie o creaţie originală, care nu a fost postat pe alte site-uri, nu a 

participat la alte concursuri;
• Posterul digital nu va conţine imagini care necesită obţinerea drepturilor de autor sau orice 

alt material ce încălcă drepturi de autor, dreptul proprietăţii intelectuale sau alte drepturi 
conexe;

• Posterul digital nu va conţine sau încuraja activităţi periculoase sau nesigure;
• Posterul digital în care apar persoane terţe se va face cu acordul lor sau a părintelui/tutorelui 

în cazul unui minor.
3.4 Doar materialele care corespund cerinţelor prezentului Regulament vor fi jurizate.
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IV. MODALITĂŢI DE DESFĂŞURARE:
4.1 înscrierea în Concurs se face prin completarea unui formular plasat pe pagina www.artico.md 

în cadrul căruia se încarcă posterul digital în perioada 11-24-mai 2022.
4.4. în data de 03 iunie 2022 participanţii vor fi invitaţi într-o conferinţă online în care vor fi 

prezentate posterele digitale create de ei şi vor fi nominalizaţi câştigătorii.
4.5. Rezultatele Concursului vor fi făcute publice pe data de 06 iunie 2022 prin intermediul 

site-ului organizatorului www.artico.md şi a paginii oficiale Facebook ARTICO.
4.6. Participarea la Concurs este gratuită şi nu există nici o taxă de participare.
4.7. Participantul/participanţii garantează şi asigură că sunt autori ai posterului digital, că au toate 

drepturile pentru materialele respective, inclusiv pentru alte elemente ale acestora, cum ar fi; 
imagine, text.

4.8. Organizatorul nu-şi asumă responsabilitatea pentru eventualele dispute dintre candidaţi şi terţe 
părţi care pretind drepturi de autor pentru produsele digitale.

V. JURIZARE ŞI PREMIERE
5.1 Comisia de jurizare, formată din specialişti/experţi în domeniul creării de postere/bannere 

digitale, design grafic, va evalua posterele digitale în baza criteriilor indicate în pct. 5.3.
5.2 Jurizarea va avea loc în perioada 25 mai -  01 iunie 2022.
5.3 Criterii de apreciere:

Relevanţa şi reflectarea tematicii Concursului -10 puncte;
Originalitatea şi creativitatea bannerului/posterului digital -15 puncte;
Mesajul şi conceptul posterului digital - 1 5 puncte;
Complexitatea compoziţiei posterului digital -10 puncte;
Calitatea realizării posterului digital -10 puncte;
Coloristica, perspectiva (2D, 3D) şi alte elemente corespunzătoare unui poster digital -1 0  
puncte.

5.4 Câştigătorii se vor decide în baza clasamentului descrescător al punctajului acumulat.
5.5 Decizia Juriului este finală şi incontestabilă.
5.6 Toţi participanţii vor primi diplome de participare.
5.4. Câştigătorii locurilor I, II, III vor primi diplome de gradul respectiv şi premii de valoare.

VI. CONDIŢII FINANCIARE
6.1. Cheltuielile de organizare, desfăşurare şi premiere vor fi suportate de către Centrul Republican 

pentru Copii şi Tineret „ARTICO” cu susţinerea sponsorului.

VII. DISPOZIŢII FINALE
7.1 Participantul îşi asumă responsabilitatea respectării Legii nr.l39 din 02.07.2010 privind 

dreptul de autor şi drepturile conexe.
7.2 Organizatorul îşi rezervă dreptul nelimitat de utilizare, în scopuri necomerciale, a 

bannerelor/posterelor digitale înscrise în Concurs, inclusiv în cadrul campaniilor ulterioare.
7.3 Prin înregistrarea la Concurs, participanţii confirmă că sunt de acord cu toate prevederile 

prezentului Regulament.

Persoana de contact: lacomachi lustinian, specialist superior, tel. mob.: 068350124,
email: iustinian.iacomachi@,artico.md

Notă: REGULAMENTUL RESPECTIV POATE FI CONSIDERAT INVITAŢIE 
OFICIALĂ PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS.

Urmează-ţi visul alături de ARTICO!

http://www.artico.md
http://www.artico.md

