
                                                                                                     
CONCURSUL FOTO 

BIODIVERSITATEA DIN JURUL TĂU 

Regulamentul concursului 

1. Dispoziții Generale 

1.1. Tema concursului: CONCURS FOTO „BIODIVERSITATEA DIN JURUL TĂU”.  

1.2. Concursul este anunțat în contextul evenimentului Noaptea Cercetătorilor Europeni 2022, care va 

avea loc la 30 septembrie 2022. 

1.3. Concursul este organizat în cadrul proiectului UE GreenSCI - „Știința verde pentru o societate 

sănătoasă”, acord de grant #101060678, implementat de către Universitatea Tehnică a Moldovei, 

Academia de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți și AO InfoGroup.  

1.4. Concursul este organizat pe pagina web a evenimentului https://noapteacercetatorilor.md/. 

1.5. Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu 

pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament sau 

de a prelungi perioada Concursului pe parcursul derulării acestuia și va anunța acest lucru public, pe 

pagina evenimentului și pagina web a evenimentului de Facebook a evenimentului. 

 

2. Condiții de participare la Concurs 

2.1. La concurs pot participa toți doritorii, indiferent de vârstă, copii, tineri și adulți pasionați de natură, 

din Republica Moldova.  

2.2. Cerințe față de fotografie: 

• Fotografiile vor prezenta insecte rare, întâlnite pe teritoriul Republicii Moldova, în habitalele lor 

naturale. Lista speciilor de insecte rare de pe teritoriul Republicii Moldova poate fi  consultate 

în lucrarea Țugulea Cristina, Bacal Svetlana, Bușmachiu Galina. Specii de insecte rare din 

Republica Moldova, 2021 sau  în Cartea Roșie a Republicii Moldova, Ediția 3, 2015.  

• Fotografiile trebuie să fie făcute în perioada de derulare a concursului (aveți grijă să fixați data 

corectă în setările camerei foto). 

 

3. Modul de desemnare a câștigătorilor  

3.1. Fotografiile vor fi evaluate de către un juriu academic, format din cercetătorii Institutului de Zoologie 

și reprezentanții consorțiului proiectului.  

3.2. Criterii de evaluare a fotogafiilor: 

• Relevanța și reflectarea tematicii concursului; 

 

4. Termenii de organizare a Concursului 

• 10 august – 25 septembrie 2022 - Transmiterea de către participanții la Concurs a fotografiilor 

realizate prin completarea FORMULARULUI DE PARTICIPARE online.   

• 25-29 septembrie 2022 - Evaluarea lucrărilor de către juriul academic, format din cercetătorii 

Institutului de Zoologie și reprezentanții partenerilor consorțiului proiectului;  

• 30 septembrie 2022 - Anunțarea celor 5 câștigători ai Concursului în cadrul evenimentului, 

desfășurat la Chișinău și Bălți și publicarea pe site-ul proiectului la 

https://noapteacercetatorilor.md/  și pe pagina de Facebook a evenimentului la 

https://www.facebook.com/NoapteaCercetatorilorRM  

https://noapteacercetatorilor.md/
https://zoology.md/sites/default/files/2022-02/Tugulea%20s.a_Specii%20de%20insecte%20rare%20din%20Republica%20Moldova_2021_0.pdf
https://zoology.md/sites/default/files/2022-02/Tugulea%20s.a_Specii%20de%20insecte%20rare%20din%20Republica%20Moldova_2021_0.pdf
https://zoology.md/sites/default/files/inline-files/Cartea%20Rosie_Partea%20II%20Animale_0.pdf
https://forms.gle/6QXUeuGEcQvXVobL7
https://noapteacercetatorilor.md/
https://www.facebook.com/NoapteaCercetatorilorRM


5. Premiile oferite în concurs, revendicarea și acordarea acestora  

5.1. În cadrul prezentului Concurs, fiecare participant are șansa de a câștiga unul dintre premiile oferite, 

în funcție de rezultatele anunțate la 30 septembrie 2022: rucsac cu sigla evenimentului, certificat 

cadou de la Crafti sau Librarius și diplomă.  

5.2. Contactarea câștigătorilor se va face prin e-mail sau telefon, conform datelor de contact prezentate 

în formularul de participare. Câștigătorii au la dispoziție 72 de ore, de la ora primirii mesajului de 

notificare, pentru revendicarea premiului. Câștigătorii care nu vor revendica premiile în termen de 

72 de ore, nu vor fi validați. 

5.3. Înmânarea premiilor câștigătorilor se va face în perioada 1-11 octombrie 2022, la sediul 

Organizatorului sau va fi transmis prin poștă la adresa comunicată de câștigător (în dependență de 

situația pandemică în contextul COVID-19 sau locul de domiciliu al câștigătorului). 

 

6. Dispoziții finale 

6.1. Participarea la acest Concurs implică obligativitatea respectării tuturor prevederilor prezentului 

Regulament. Prin participarea la acest concurs, participanții declară că acceptă, respectă și se 

conformează tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament şi nu vor folosi 

conținut protejat prin drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția 

cazului în care participantul este proprietarul acestor drepturi.  

6.2. Participarea la acest Concurs presupune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă 

a prezentului Regulament. 

6.3. Prezentul concurs poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră conform 

legislației în vigoare sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea 

concursului să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect. 

6.4. Dacă o situație de forță majoră și/sau caz fortuit, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive 

independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și 

continuarea concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor 

sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorul, dacă 

invocă forța majoră și/sau caz fortuit, este obligat să comunice participanților concursului, în termen 

de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră. 

6.5. Organizatorul își rezervă drepturile de a utiliza lucrările înscrise în concurs fără acordul autorului, 

însă menționând numele acestuia. 

6.6. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice persoană participantă în concurs care, 

prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al concursului. 

6.7. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a 

Concursului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs. Orice 

intenție de influențare a rezultatelor Concursului va avea ca rezultat eliminarea din Concurs. 

6.8. Organizatorul este absolvit de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câștigător 

și/sau de către persoanele care îl reprezintă legal în legătură cu premiul câștigat. 

 

7. Litigii 

7.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul Concurs se vor rezolva pe 

cale amiabilă. 

 


