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“MESAJ PENTRU UCRAINA” 

Concurs de lucrări pentru Artă Murală 

                         REGULAMENT 

 

1) OBIECTIVUL CONCURSULUI  

Programul Operational Comun România – Ucraina 2014 - 2020 celebrează Ziua Cooperării Europene 

2022 sub egida Anului European al Tineretului. Programul își propune totodată să transmită 

comunităților din aria sa georgrafică, dar și întregii comunități europene, un mesaj de empatie și 

solidaritate cu țara vecină, Ucraina, și cu poporul său atât de greu încercat de atrocitățile războiului. 

Evenimentul – manifest din acest an are mai multe componente, independente, iar una dintre acestea 

va fi un concurs derulat on-line de lucrări de pictură sau creații digitale, deschis tinerilor din România și 

Ucraina care doresc să transmită acest mesaj într-o formă artistică, originală.  

Lucrarea desemnată drept câștigătoare va fi transpusă într-o pictură murală street art într-un spațiu 

public, cu largă circulație și vizibilitate, pe peretele unei clădiri din România, cel mai probabil de tip 

educativ sau dedicată tinerilor. Autorul lucrării câștigătoare poate participa la execuția picturii murale. 

Pictura murală va fi executată de o firmă specializată, costurile fiind suportate din bugetul programului. 

Regulamentul concursului este disponibil oricărei persoane sau autorități interesate, pe perioada de 

desfășurare a acestuia, pe paginile web https://www.ro-ua.net și www.brctsuceava.ro   

Participarea la concurs presupune cunoașterea și acceptarea integrală a regulilor şi 

condiţiilor din acest Regulament. 

2) ORGANIZATORI ȘI PARTENERI 

 Autoritatea de Management a Programului Operațional Comun România – Ucraina 2014 -

2020 din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației din România 

 Secretariatul Tehnic Comun al Programul Operațional Comun România – Ucraina 2014 -2020 

din cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava, România 

 Oficiile antenă ale Secretariatului Tehnic Comun din Cernăuți și Odesa, Ucraina 

3) TEMA CONCURSULUI 

Concursul iși propune să identifice lucrări artistice originale, expresive, care să traducă în limbaj artistic 

ideea de empatie umană cu poporul ucrainean, de ajutor fără granițe și speranță pentru viitor 

care, împreună, înseamnă SOLIDARITATE #standwithukraine 

 

https://www.ro-ua.net/
http://www.brctsuceava.ro/
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Tinerii din România și din Ucraina vor avea posibilitatea de a participa împreună la o frumoasă 

competiție, contribuind cu talent și creativitate la mesajul nostru, al tuturor, de sprijin și susținere 

pentru Ucraina. Viziunile artistice ale tematicii de solidăritate pot include orice formă de interpretare, 

inclusiv abstractă. 

4) CERINȚE LA ELABORAREA LUCRĂRILOR ARTISTICE 

 Orice lucrare trebuie să răspundă tematicii concursului, atât ca idee, cât și ca reprezentare. 

 Lucrările înscrise trebuie să fie creații proprii originale și să nu fi fost expuse până acum în 

spațiul public sau virtual. 

 Lucrările trebuie să fie adecvate expunerii în spațiile publice, pe suprafețe mari (min. 20 mp) și 

să nu conțină text. 

 Lucrările care fac obiectul înscrierii în concurs sunt lucrările de pictură, executate în diverse 

tehnici sau creațiile digitale, realizate în format minim A4 sau maxim A3. 

 Lucrările de picturătrebuie realizate pe un suport de hârtie/carton care să poată să fi 

fotografiate la rezoluție si calitate bună, fără blur, cu incadrarea lucrării fara rama sau paspartu, 

in format jpg sau png.  

  Lucrările de creatie digitalătrebuie exportate la o rezoluție de minimum 120 dpi, în format jpg, 

pdf sau png;  

 Lucrările de creație digitală trebuie să fie realizate prin tehnică digitală realizată prin programe 

de specialitate, fiind excluse reproduceri, fotografii prelucrate, combinație de prelucrare cu 

retușuri sau colaje fotografice. 

 Vor fi eliminate lucrările care îndeamnă la agresivitate sau violență, provocatoare sau indecente, 

care conțin texte și reprezentări care încalcă in vreun fel prezentul Regulament sau normele 

legale în vigoare la data Concursului. 

 Vor fi eliminate lucrările cu referințe, observații, mesaje sau reprezentări ofensatoare privind 

naționalitatea, etnia, rasa, culoarea sau religia altor semeni, care conțin sau transmit mesaje 

politice sau religioase. 

 Nu sunt admise în concurs lucrări pentru care participanții nu dețin drepturi exclusive de autor. 

Autorul / Tutorele își asumă în totalitate răspunderea pentru autenticitatea integralăa lucrării 

înscrise în concurs, orice reclamații ulterioare privind drepturile de autor fiind în 

responsabilitatea acestuia. 
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5) CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS 

Concursul este deschis tinerilor cu vârsta între 14 – 30 ani, români și ucraineni, cu domiciliul 

stabil/resedința în România sau în Ucraina, care acceptă condițiile de participare la concurs. 

Participarea este gratuită. 

Pentru participanții care, la data înscrierii, nu au împlinit vârsta de 18 ani, este necesar acordul scris al 

unui tutore legal, exprimat în formularul de înscriere la concurs.  

Sunt acceptate lucrări elaborate de autori individuali.  

Un participant poate înscrie în concurs una sau mai multe lucrări, dar va completa un formular de 

înscriere separat pentru fiecare lucrare. 

Nu pot participa la concurs angajații și rudele de gradul I ale organizatorilor sau ai firmelor 

subcontractate. 

6) ETAPELE CONCURSULUI. CALENDAR 

Concursul va fi promovat prin canale web și social media de către organizatori. Participanții vor fi 

directionați să își înscrie lucrările prin transmiterea lor pe adresa de e-mail dedicată.  

Lucrările înscrise vor fi supuse jurizării pentru a stabili lista finaliștilor, iar lucrările pre-selectate vor fi 

supuse votului publicului care va desemna lucrarea câștigatoare. 

Concursul se va desfăşura dupa următorul calendar: 

Etapa I  

Înscrierea și pre-selectarea lucrărilor  

 

 

 

Etapa II       

Votul publicului, desemnarea lucrării 

câștigătoare 

 

 

 

 

 Înscrierea 

participanților 

18 iulie – 09 august 2022 

ora 23.59 

 Jurizarea, 

validarea și pre-

selecția lucrărilor 

11 – 21 august 2022 

 Anunțarea 

rezultatelor 
22 august 2022 

 Votul publicului 
22 – 30 august 2022 

ora 23.59 

 Anunțarea 

lucrării 

câștigătoare 

30 august 2022 

 Premierea 

finaliștilor 
Max. 30 septembrie 2022 
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În situații bine justificate, Organizatorii iși rezervă dreptul de a modifica prezentul 

Regulament, inclusiv calendarul etapelor de concurs urmând ca astfel de modificări să  

producă efecte numai după ce au fost aduse la cunostința participanților.  

Informațiile vor fi publicate pe pagina www.ro-ua.net, www.brctsuceava.ro  și/sau pe 

pagina de facebook  

https://www.facebook.com/ENI-CBC-Romania-Ukraine-2014-2020-894715383990595/ 

7) ÎNSCRIEREA LA CONCURS 

Pentru înscrierea în Concurs, participantul/ tutorele va completa formularul de înscriere (Anexa nr. 1) 

direct pe site-ul Programului www.ro-ua.net unde va încarca și fotografia lucrării care intră în concurs. 

Înscrierea lucrărilor se poate face până la termenul limită specificat în Regulament sau, după caz, 

revizuit de organizator și publicat pe canalele menționate. 

          Lucrările transmise după termenul limită nu sunt luate în considerație. 

Înscrierea este confirmată după primirea de către participant a unui e-mail de 

confirmare pe adresa menționată în formular. Organizatorii nu își asumă răspunderea 

pentru datele nelivrate datorită defecțiunilor sau supraincarcării rețelelor operatorilor 

de Internet sau ca urmare a functionării deficitare ori nefunctionării aplicatiilor 

utilizate de participanti (soft si/sau hardware). 

Lucrările se uploadează direct în formularul de înscriere în limba română sau ucraineană de pe site-ul 

Programului www.ro-ua.net/ro sau www.ro-ua.net/ua, de către participanții din România  si din 

Ucraina. 

Pentru înscrierea la concurs trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții obligatorii: 

1) Completarea formularului de înscriere cu toate datele solicitate: nume, prenume, vârstă, localitate, 

număr de telefon, titlul lucrării și o mică descriere a lucrării reprezentate în limba maternă sau în limba 

engleză. Pentru persoanele sub 18 ani, se exprimă în scris acordul unui tutore legal. 

2) Se încarcă în formularul de înscriere lucrarea, în format jpg, pdf sau png. Fac obiectul înscrierii în 

concurs lucrările pictate de mână ce pot fi fotografiate și trimise on-line și creatii digitale exportate în 

format jpg, pdf sau png, maxim 5MB.     

3) Pentru mai multe lucrări elaborate de același autor, se completeazăformulare distincte pentru fiecare 

lucrare. 

Se recomandă individualizarea atașamentelor prin Nume_prenume_nrlucrare .  

8) JURIZAREA. SELECȚIA LUCRĂRILOR 

Etapa 1 – Pre-selecția lucrărilor 

 

 

 

http://www.ro-ua.net/
http://www.brctsuceava.ro/
https://www.facebook.com/ENI-CBC-Romania-Ukraine-2014-2020-894715383990595/
http://www.ro-ua.net/
http://www.ro-ua.net/ro
http://www.ro-ua.net/ua
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Lucrările înscrise în perioada 18 iulie - 09 august 2022, sunt centralizate si apoi notate de o comisie 

de jurizare la care participă persoane desemnate de organizatori și parteneri, iar componența sa poate 

fi anunțată public. 

Fiecare membru al comisiei va acorda lucrărilor note de la 1 la 5 pentru fiecare dintre criteriile de mai 

jos: 

 Încadrarea în tema de concurs  

 Creativitatea și claritatea mesajului transmis  

 Calitatea execuției  

 Adecvarea lucrării la expunerea în spațiul public și în comunitate 

Nota finală a lucrării va fi media aritmetică a notelor acordate de membrii juriului. Se consideră finaliste 

și vor participa la a doua etapă a concursului primele 6 lucrări care au obținut cel mai mare punctaj 

din partea comisiei de jurizare. 

După jurizarea lucrarilor, autorii lucrarilor finaliste vor fi contacti pentru validarea datelor din 

Formularul de Inscriere. In cazul în care un participant nu poate fi contactat si /sau nu raspunde, în 

termen de 3 zile calendaristice, va fi aleasă urmatoarea lucrare în ordinea punctajului. 

Dacă 2 lucrări acumulează același număr de voturi, decizia finală va aparține juriului 

care va nota un criteriu suplimentar ”impresia personală”.  

Lucrarile clasate pe locurile 7 si 8 vor fi considerate rezerve in ordinea punctajului. 

Decizia Juriului este finală, irevocabilă și nu poate fi contestată. 

 

Finaliștii selectați vor fi anunțați de organizatori pe paginile web www.ro-ua.net și www.brctsuceava.ro 

și de facebook ale organizatorilor în data de 22 august 2022.  

Etapa 2 – Votul publicului, desemnarea lucrării câștigătoare 

Lucrările finaliste vor fi publicate pentru supunerea la vot pe pagina de facebook ENI CBC Romania-

Ukraine 2014-2020 la 

https://www.facebook.com/ENI-CBC-Romania-Ukraine-2014-2020-894715383990595-/ 

Publicul poate vota lucrarea/lucrările preferate prin indeplinirea următoarelor condiții cumulativ: 

 like la pagina de facebook ENI CBC Romania – Ukraine 2014-2020 

 like la postarea cu lucrarea preferată 

 comentariu care sa contina simbolul "<3" si tag unui prieten, la postarea cu lucrarea favorită.  

 

 

http://www.ro-ua.net/
http://www.brctsuceava.ro/
https://www.facebook.com/ENI-CBC-Romania-Ukraine-2014-2020-894715383990595-/
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O lucrare poate primi un singur vot de la aceeași persoană, însă un utilizator poate vota mai multe 

lucrări. 

Perioada de votare a lucrărilor este 22 – 30 august 2022, ora 23:59, ora României. 

Va fi desemnată drept câștigătoare, lucrarea cu cel mai mare număr de like-uri și comentarii. 

Dacă 2 lucrări acumulează același număr de voturi, decizia finală va aparține juriului. 

9) PREMIEREA FINALIȘTILOR ȘI A LUCRĂRII CÂȘTIGĂTOARE 

Fiecare dintre finaliști va primi un smartwatch (5 finaliști), iar Marele Premiu, acordat lucrării 

câștigătoare, va fi o trotinetă electrică (1 caștigător) in valoare totala de aprox. 5.000 lei inclusiv 

Tva. 

Câștigătorul poate participa la execuția lucrării, dar va trebui să își asigure din resurse proprii costurile 

de deplasare în România, cazare, etc. 

Nu este posibilă înlocuirea premiilor cu contravaloarea acestora în bani sau cu alte 

beneficii. 

Organizatorul nu va suporta niciun un fel de cheltuieli referitoare la reclamații din partea câstigătorilor 

după punerea acestora în posesia premiilor.  

Organizatorul nu este răspunzător pentru calitatea premiilor, orice reclamatii se vor adresa 

producătorului sau distribuitorului produselor, dupa caz. 

Pentru a intra în posesia premiilor, câstigătorii nu vor efectua nici o plată, indiferent de titlul acesteia 

(ex. impozite) și nu vor suporta alte costuri suplimentare.  

10) VALIDAREA LUCRĂRILOR 

Deși nu constituie etapă independentă de concurs, o lucrarea poate fi invalidată și, prin urmare, 

descalificată dacă:  

 Există sesizări întemeiate cu privire la originalitatea, moralitatea, legalitatea lucrarilor  

Dacă comisia de jurizare constată sau dacă există o sesizare publică primită de Organizatori cu referire 

la o anumită lucrare din Concurs, susținută de probe relevante care ridică suspiciunea sau 

demonstreaza că respectiva lucrare nu este originală sau încalcă normele legale în vigoare, sau încalcă 

prevederile din prezentul Regulament, Organizatorii pot lua decizia de a descalifica și elimina din 

concurs respectiva lucrare. Vor fi luate in calcul doar sesizările trimise până la 24 august 2022, orele 

23:59.  

 Există suspiciuni întemeiate cu privire la corectitudinea procesului de votare a lucrărilor  

Dacă Organizatorii depistează încercari de fraudare a votului prin prin crearea de conturi false sau alte 

mijloace similare, cu scopul de a acumula voturi  suplimentare din partea publicului pentru o anumită 

lucrare, aceștia pot decide eliminarea din Concurs a lucrării în cauză. 
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Optional, lucrările pre-selectate pot fi solicitate de către organizatori pentru a fi trimise în orginal, în 

format fizic către organizatori într-un termen stabilit de comun acord, iar predarea se va face pe suport 

de hartie/carton, minim A4. Costurile expedierii vor fi suportate de Organizatori. 

Organizatorul poate solicita autorului redimensionarea lucrării în functie de cerintele 

locatiei/peretelui/cladirii/ amplasamentului de executie a lucrarii si/sau direct firmei care se va ocupa 

de executie. In cazul imposibilitătii realizarii picturii murale, din motive obiective, organizatorul isi 

rezerva dreptul de a o inlocui cu variante alternative precum print, expozitie etc. 

ALTE PREVEDERI - DREPTURI DE AUTOR. DREPTURI DE DIFUZARE 

Fiecare participant va declara în Formularul de înscriere, pe proprie răspundere, că este autorul și 

proprietarul drepturilor de autor pentru lucrarea înscrisă și componentele acesteia (imagini, simboluri 

etc).  

Prin înscrierea la concurs, autorul își exprimă acordul cu privire la cedarea drepturilor de autor asupra 

lucrării. Organizatorii dobândesc astfel exclusiv, permanent și în mod gratuit dreptul de a publica și 

realiza copii integrale sau parțiale ale lucrărilor, prin orice mijloc și sub orice formă, inclusiv pentru print 

pe diferite mnateriale sau pentru stocarea permanentă ori temporară a acestora în mediul electronic.  

Autorul acordă totodată Organizatorilor dreptul de reproducere a lucrării, inclusiv pentru execuția unei 

picturi murale pe calcanul unei clădiri publice, dar și dreptul de difuzare, replicare, distribuire,  

comunicare publică a lucrării prin orice material vizual sau audiovizual, dar și prin orice canal media/de 

comunicare publică, pe durată nelimitată, la libera alegere, inclusiv la nivelul Uniunii Europene.   

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a folosi imagini foto/video care redau lucrarea, precum şi numele 

autorului în scop de promovare pe paginile web ale organizatorilor şi paginile de Facebook. 

Participantii iși exprimă acordul ca lucrările acestora să fie publicate pe platforma Facebook ENI CBC 

Romania – Ukraine 2014-2020 și pe site-urile organizatorilor, precum și pentru distribuirea și 

comunicarea lor prin orice material vizual sau audiovizual, dar și prin orice canal media/de comunicare 

publică. 

In cazul in care lucrarea este selectata drept castigatoare participantul va mai putea inscrie lucrarea la 

alte competitii, doar cu instiintarea Organizatorului si aplicarea unui tag-ul vizibil precum ca este 

lucrare castigatoare in concursul de lucrari pentru arta murala a Programului Operational Comun 

Romania – Ucraina 2014-2020. 

ALTE PREVEDERI - FORȚA MAJORĂ 

Prezentul concurs poate înceta sau poate fi suspendat în cazul apariției unui eveniment ce constituie 

forță majoră conform legislației în vigoare.  

Dacă o situație de forță majoră, independentă de voința Organizatorilor, împiedică sau întârzie total sau 

parțial continuarea Concursului și punerea în aplicare a prezentului Regulament, aceștia vor fi exonerați 

de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor lor pe perioada forței majore.  

Situația de forța majoră va fi comunicată public, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția acesteia. 
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ALTE PREVEDERI – PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL1 

Prin înscrierea la concurs, participanții declară că sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate 

și utilizate de organizator pentru a face publică premierea, validarea câștigătorilor  și asocierea cu 

organizatorul și campania  Ziua Cooperarii Europene 2022, Anul tineretului European 2022 ”Mesaj 

pentru Ucraina”, fără a prejudicia imaginea ori drepturile acestora, dar și în acțiuni ulterioare de 

promovare. 

Participanții sunt de acord ca numele, prenumele, fotografia să fie făcute publice pe paginile web 

www.ro-ua.net și www.brctsuceava.ro, dar și pe paginile de facebook ale programului și BRCT Suceava, 

fără alte obligații sau plăți. 

Organizatorul se obligă să respecte toate prevederile regulamentului european cu privire la protecția 

datelor cu caracter personal, privind protecția datelor personale stocate. 

Participanții au dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele furnizate, având 

posibilitatea de a limita prelucrarea realizată și chiar de a solicita ștergerea datelor. Astfel de solicitări 

vor fi aduse la cunoștința Organizatorilor la următoarea adresa de e-mail info.ro-ua@brctsuceava.ro 

Participanții din România au posibilitatea de a se adresa ANSPDCP. 

11) CONTACTE UTILE 

Orice informații de interes public privind concursul inclusiv anunțarea rezultatelor se pot găsi  pe 

paginile web www.ro-ua.net, www.brctsuceava.ro si/sau pe pagina de facebook 

https://www.facebook.com/ENI-CBC-Romania-Ukraine-2014-2020-894715383990595/.   

Contact România: e-mail info.ro-ua@brctsuceava.ro / telefon +40 230 530049  

Contact Ucraina: e-mail ro.ua.chernivtsi@gmail.com / telefon +380 66 876 2916 

 

ANEXA 1– FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

 

ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE LUCRĂRI PENTRU ARTĂ MURALĂ 

”MESAJ PENTRU UCRAINA” 

>  Nume, prenume Participant: 

> Localitate/țară de resedință: 

> Vârsta: 

> Nr. tel: 

                                                 
1 REGULAMENTUL UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date (”GDPR”) 

http://www.ro-ua.net/
http://www.brctsuceava.ro/
mailto:info.ro-ua@brctsuceava.ro
https://www.facebook.com/ENI-CBC-Romania-Ukraine-2014-2020-894715383990595/
mailto:info.ro-ua@brctsuceava.ro
mailto:ro.ua.chernivtsi@gmail.com
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> Adresa de e-mail: 

>  Titlul lucrării: 

>  Tip lucrare (pictură / creație digitală). Scurtă descriere 

 

 

Prin completarea formularului de înscriere, declar că:  

  Am luat la cunoștință și nu am obiecții față de prevederile Regulamentului de concurs. 

  Lucrarea este creație proprie, originală. 

  Sunt de acord cu cedarea drepturilor de autor către Organizatori, conform Regulamentului de 

concurs, și sunt de acord cu reproducerea, difuzarea, multiplicarea, distribuirea sau comunicarea 

publică a lucrării de către Organizator, fără alte obligații sau plăți.  

 

 Exprim consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului de 

concurs 

Pentru validarea înscrierii persoanelor care la data înscrierii nu au împlinit vârsta de 18 ani  este 

obligatorie completarea și semnarea acordului unui părinte/tutore legal de mai jos: 

Consimțământ: 

Subsemnatul……............................................,în calitate de părinte/ tutore legal al 

participantului/ei................................., îmi exprim acordul pentru înscrierea la concursul de lucrări ”Mesaj 

pentru Ucraina”, în condițiile menționate de Regulament. 

Date de contact Părinte/Tutore legal (Telefon  e-mail) 

(Semnatură Participant/ Părinte/Tutore legal ........................................................ 

 

 


