
REGULAMENT  

CONCURS DE FILMULEȚE ”diz / ABILITATEA – E TIMPUL SĂ LE DIFERENȚIEM” 

 

Concursul de filmulețe ”diz / ABILITATEA – e timpul să le diferențiem” este organizat de 

Asociația ”MOTIVAȚIE” din Moldova, organizaţie non-guvernamentală, înregistrată la Ministerul 

Justiției în 2002, care are drept scop facilitarea integrării sociale și promovarea respectării drepturilor 

persoanelor cu dizabilităţi (pentru mai multe detalii vă rugăm să accesați pagina web 

www.motivatie.md).  

Scopul concursului de filmulețe ”diz / ABILITATEA – e timpul să le diferențiem” este de a 

promova egalitatea de șanse și nediscriminarea persoanelor cu dizabilități în procesul de angajare în 

cîmpul muncii, precum și valorificarea abilităților și competențor lor de lucru. 

 Data și locul desfăşurării concursului. 

Acest concurs va reuni publicul din diferite zone ale țării în jurul unui program festiv, care va deveni 

astfel un eveniment unificator de tip inedit. Prima ediție a filmulețelor de scurt metraj, care 

promovează nediscriminarea persoanelor cu dizabilități la angajare, va avea loc în perioada 

septembrie - octombrie 2016, în Chișinău. Data, ora și locația vor fi anunțate ulterior. Filmulețele 

selectate vor fi proiectate pentru publicul larg. 

În cazul unor probleme independente de voinţa sa, Asociația ”MOTIVAȚIE” din Moldova îşi rezervă 

dreptul de a modifica data şi locul desfăşurării evenimentului. 

 Condiții de participare.  

La concurs are dreptul să participe orice persoană, amator sau profesionist, ONG, post de televiziune, 

grup de interes etc. Încurajarea şi promovarea creaţiilor audiovizuale locale sunt o prioritate a 

concursului: invitaţia la participare este lansată în toată ţara. 

Filmele realizate vor respecta tema şi datele limită anunţate de către organizator și vor întruni  

următoarele condiţii: 

1. promovează cazuri de succes și/sau situații de expunere la discriminare în angajarea în 

câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități; 

2. sunt creaţii personale ale celor care le-au trimis; 

3. durata filmulețului se va încadra în intervalul: de la 5 pînă la 15 minute; 

4. toate genurile sunt reprezentative: documentar, animaţie, filme realizate cu telefonul mobil, sau alt 

dispozitiv de filmat, etc; 

5. materialele transmise trebuie să fie originale, realizate de participanți. Organizatorul nu îşi 

asumă răspunderea pentru nici un material însuşit în mod ilegal de către participanţi. Fiecare 

autor asigură obţinerea drepturilor de difuzare a filmului pe care îl prezintă şi garantează că 

acesta nu este o copie sau un plagiat al unei opere existente. Autorii filmelor trebuie să se 

asigure că persoanele care apar în imagini sunt, de asemenea, de acord cu difuzarea filmului. 

6. nu există constrîngeri în privinţa limbii filmului. Vă rugăm să subtitraţi în română sau rusă orice film 

care este în alta limbă decât limba română sau rusă. 

 



Toate condițiile de participare sunt obligatorii și nerespectarea lor duce la descalificarea 

filmulețului din concurs. Filmele vor trebui să treacă de preselectia juriului; nu toate filmele vor fi 

selectate şi premiate, ci doar cele considerate de juriu ca îndeplinind criteriile necesare pentru acest 

lucru. 

Participanţii îşi dau acordul, prin trimiterea filmulețelor la concursul de filmulețe ”diz / 

ABILITATEA – e timpul să le diferențiem”, ca aceste materiale să fie  difuzate, distribuite, 

postate/arhivate, cu titlu gratuit (fără nici un fel de obligație din partea organizatorului concursului) 

pe: site-ul Asociației şi pe orice alte canale media, dacă organizatorii acestui concurs consideră 

necesar acest lucru. Totoadată, orice diseminare a filmelor va menţiona autorul care a realizat 

materialul respectiv. 

Trimiţând un film, participanţii sunt de acord cu termenii şi condiţiile din acest Regulament şi se 

supun acestora, devenind singurii răspunzători pentru conţinutul şi tipul materialelor trimise. 

Participantul este unic responsabil pentru orice consecinţe directe sau indirecte care pot apărea ca 

urmare a participării la acest concurs. 

 Data limită și modalitatea de înscriere.  

Data limită pentru înscrierea filmelor în concurs este 1 august 2016.  

Colectarea filmelor are loc la: 

- Oficiul Asociației ”MOTIVAȚIE” din Moldova, orașul Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 48, de 

luni pînă vineri, de la 10.00 pînă la 16.00 (pentru cei care doresc să aducă filmul personal, pe 

CD sau orice alt suport); 

- prin e-mail, la adresa:   tudor@motivation-md.org  (pentru cei care doresc să transmită filmul în 

formă electronic); 

- prin poștă, la adresa: str. Victoriei 1A, or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău, RM, MD-2046 

(pentru cei care doresc să transmit filmul pe CD, dar nu au posibilitatea să vină personal la 

oficiu). 

ATENȚIE! Nu uitaţi să trimiteţi alături de film şi datele dvs. de contact. 

 Modalitatea de selecție. 

Un juriu de specialitate va realiza selecţia finală. Juriul va fi constituit din profesionişti din domeniul 

drepturilor omului, finanțatori, reprezentanţi ai sponsorilor şi partenerilor concursului, membri ai 

Asociației ”MOTIVAȚIE” din Moldova, etc.  

Asociația ”MOTIVAȚIE” din Moldova îşi păstrează dreptul de a modifica structura juriului. Atît 

componența juriulu, cît și data preselcției pentru participarea la concurs,  vor fi anunţate pe pagina 

oficială a Asociației, imediat după finisarea perioadei de înscriere a filmelor. 

Criteriile după care vor fi selectate filmele cîștigătoare: 

- respectarea tematicii, 

- gradul de mobilizare și sensibilizare al  auditoriului, 

- originalitate și creativitate,  

- istorie bazată pe fapte reale,  

- vocabular adecvat și corect. 
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 Premiere. 

Se vor acorda premii pentru următoarele categorii: 

1. Premiul pentru cea mai originală istorie de angajare. 

2. Premiul pentru cel mai reușit caz de combatere a discriminării. 

3. Premiul pentru cel mai  creativ și original filmuleț. 

 Litigii. 

În cazul apariţiei unui conflict între părţi în legătură cu interpretarea prezentului regulament, părțile 

se obligă să colaboreze în scopul rezolvării conflictului pe cale amiabilă. 

 

Pentru mai multe detalii cu privire la concurs vă rugăm sa luaţi legătura cu Natalia Codrean la adresa 

natalia.codrean@motivation-md.org.  
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