
REGULAMENTUL CONCURSULUI „HAI SĂ #CELEBRĂM75USM!” ORGANIZAT DE 

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA CU OCAZIA ÎMPLINIRII A 75 DE ANI  

 

Art. 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 

1.1. UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA (USM), cu ocazia aniversării a 75 de ani 

de la fondare, organizează concursul „Hai să #Celebrăm75USM!”, (denumit în cele ce urmează 

„Concursul”) cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce 

urmează „Regulamentul”).  

1.2. Termenii şi condiţiile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toţi participanţii la 

concurs. 

1.3. USM îşi rezervă dreptul de a modifica regulamentul, aducând la cunoştinţa publicului acest 

fapt. 

1.4. USM poate stabili parteneriate cu orice alte persoane juridice pentru susținerea acestui 

concurs.  

Art. 2. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 

2.1. Concursul este organizat în perioada 20 ianuarie 2021 – 1 iunie 2021. 

2.2. Premiile vor fi oferite câștigătorilor nu mai târziu de 1 octombrie 2021.  

Art. 3. PARTICIPANȚI ȘI PREMII 

3.1. Concursul este deschis tuturor liceenilor, care la data de 20 ianuarie 2021 sunt înscriși în 

sistemul școlar din Republica Moldova în clasele a XI-a și a XII-a. 

3.2. Juriul va desemna trei câștigători la fiecare secțiune, iar premiile vor consta în sume de bani 

sau cadouri, după cum urmează: locul I și câștigător al concursului –1000 MDL net; locul II – și 

locul III – cadouri din partea USM. 

3.3. Premianții vor beneficia de programele de motivare pentru studenți, implementate la USM.  

3.4. Toți participanții vor fi invitați la festivitatea solemnă, dedicată aniversării de 75 de ani de la 

fondarea Universității de Stat din Moldova. 

Art. 4. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI 

4.1. Începând cu data de 20 ianuarie 2021 și până la data de 1 iunie 2021, orice tânăr care 

îndeplinește condițiile prevăzute la art. 3.1. se poate înscrie la concursul „Hai 

să#Celebrăm75USM!”, completând și expediind fișa de înscriere (anexată prezentului 

regulament) la adresa imgusm@yahoo.com. Lucrările primite după data de 1 iunie 2021, precum 

și materialele video fără text, nu vor fi acceptate. 

4.2. Participanții la concurs vor indica, în mesajul trimis la adresa de mai sus, numele și 

prenumele, liceul unde studiază, orașul sau satul unde locuiesc și link-ul către postarea publică 

de pe profilul personal de Facebook, unde au folosit hashtag-ul #Celebrăm75USM! (valabil 

pentru secțiunile Video, Foto și Meme) sau vor anexa la mesaj eseul în format doc. 

 

4.3. Concursul se desfășoară pe următoarele secțiuni: 

mailto:imgusm@yahoo.com


 Eseuri  (max. 1 pagină) 

 Clip video 

 Fotografie 
 Meme-uri  (trucaj de text și imagine, cu mesaj intelligent și amuzant). 

 

4.4. Participanții înscriși la concurs vor propune creații originale care să respecte una dintre 

tematicile propuse (la alegere): 

 

1. Aș vrea să fiu ca el/ea (model de USM-ist). 

2. Absolventul USM care mă inspiră. 

3. Ce știu eu despre USM? 

4. Absolventul USM în comunitatea mea. 

5. Cea mai bună felicitare aniversară pentru USM. 

6. USM în viața mea. 

7. USM: Trecut. Prezent. Viitor. 

8. Eu sunt viitorul USM-ului. 

9. Vreau să învăț acasă, la USM. 

10. Așa văd eu USM la #100. 

11. Te cunosc din comunitatea USM. 

12. Profesorul USM-ist din comunitatea mea. 

 

4.5. Candidații se pot înscrie la mai multe secțiuni pe toată durata concursului.  

4.6. Textul scris sau citit, folosit în clipul video, și cel din meme-uri, va fi redactat în limba 

română, rusă sau engleză, fără greșeli gramaticale. 

4.7. Un juriu alcătuit în cadrul USM va desemna finaliștii și câștigătorul la fiecare secțiune. 

4.8. Finaliștii vor fi desemnați autorii celor mai bune 3 lucrări la fiecare secțiune, iar câștigătorul 

concursului va fi autorul celei mai bune creații din cele 3 selectate în finală la fiecare secțiune. 

4.9. USM va comunica rezultatul concursului în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data 

încheierii concursului. Comunicarea se va face personal elevilor participanți și pe site-ul 

www.usm.md.   

Art. 5. FIȘA DE ÎNSCRIERE 

5.1. Candidatul trebuie să trimită la adresa imgusm@yahoo.com fișa de înscriere (anexată 

prezentului regulament), completată cu toate datele.  

Art 6. DECIZIILE JURIULUI 

6.1. Juriul va aprecia lucrările, aflate în concurs urmărind, în principal, originalitatea, coerența, 

stilul și calitatea realizării acestora. 

6.2. Deliberările juriului nu sunt publice. 

6.3. Încercarea oricărui participant de a influența decizia juriului în orice fel, de  a atrage atenția 

asupra sa ori de a folosi un mijlocitor în acest scop va fi urmată, imediat, de excluderea sa din 

concurs. 

6.4. Deciziile juriului în privința stabilirii câștigătorilor premiilor I, II, III sunt definitive. Nu se 

primesc contestații.  
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Art 7. DREPTURI DE AUTOR 

7.1. Participanții la concurs își dau acordul ca Universitatea de Stat din Moldova să folosească 

parțial sau integral creațiile trimise în concurs, fără a plăti autorului vreo remunerație, în vederea 

promovării imaginii USM, prin simplul act al participării la concurs. 

Art. 8. ACORDAREA PREMIILOR 

8.1. Câştigătorii premiilor I, II, III vor fi anunțați personal și pe site-ul www.usm.md. 

8.2. Pentru a intra în posesia premiilor, câştigătorii trebuie să prezinte actul de identitate 

organizatorului. Neprezentarea unui document de identitate va conduce în mod obligatoriu la 

neacordarea premiului. 

8.3. Înmânarea premiilor și cadourilor va avea loc în cadrul unei festivități solemne, organizată 

nu mai târziu de 1 octombrie 2021.  

Art. 9. REGULAMENTUL CONCURSULUI  

9.1. Regulamentul concursului se află pe site-ul www.usm.md.  

ART. 10. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE  

10.1. Participanții la concurs își vor da acordul ca datele lor personale să intre în baza de date a 

USM, acestea putând fi folosite pentru activitățile de marketing ale acesteia. 

10.2. USM se obligă ca datele personale transmise de participanți să nu fie difuzate către terți, cu 

excepția persoanelor implicate în organizarea campaniilor de promovare a imaginii USM sau a 

operatorului de marketing direct al USM. 

10.3. Datele personale prelucrate vor fi nume, prenume, adresa din actul de identitate, număr de 

telefon, e-mail. 

10.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a anunța public numele participanților câștigători și 

premiile câștigate, în conformitate cu legislația învigoare. 

Art. 11. ALTE PREVEDERI  

11.1. Participarea la concurs presupune acceptarea prevederilor prezentului regulament. 

11.2. Orice modificare a prezentului regulament se va face prin act adițional scris și va fi 

anunțată pe site-ul  www.usm.md.  
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FIȘA DE ÎNSCRIERE (obligatoriu de completat) 

Concursul„Hai să#Celebrăm75USM!” 

de trimis la: imgusm@yahoo.compână la 1 iunie2021 

 

Nume:________________________________________________________________ 

Prenume: _____________________________________________________________ 

Liceul și localitatea: _____________________________________________________ 

Data nașterii:___________________________________________________________ 

Adresa: _______________________________________________________________ 

Telefon fix: ____________________________________________________________ 

Telefon mobil: __________________________________________________________ 

E-mail:________________________________________________________________ 

Secțiunea concursului ____________________________________________________ 

 

Înscriindu-mă și participând la concurs, accept condițiile prevăzute de Regulamentul 

concursului. Îi autorizez pe organizatori și pe partenerii lor să utilizeze lucrarea mea pe orice 

suport de comunicare (mass-media, site Internet, bloguri etc.) cu scopul promovării imaginii 

Universității de Stat din Moldova. De asemenea, îmi exprim în mod expres consimțământul  

cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale de către Universitatea de Stat din 

Moldova. 

 

Data: ______________________   Semnătura: ________________________ 
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