
 

 

 
 

Regulament  
Concurs de grafică | SCREENING TB  

Tuberculoza se vindecă ! Stigmatizarea nu e calea de urmat. 

 
I.Informații generale  

Organizatorul concursului este Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta cu sediul 

in Sos. Viilor, nr. 90, sector 5, Bucuresti .  

Concursul se derulează in cadrul proiectului “Organizarea de programe de depistare 

precoce (screening), diagnostic si tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei 

latente” derulat de către Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta  în parteneriat cu 

Fundația Romanian Angel Appeal (RAA); Asociația Română Anti-SIDA (ARAS), Uniunea 

Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate HIV/SIDA (UNOPA), Fundația Centrul pentru 

Politici și Servicii de Sănătate (CPSS), Asociația SamuSocial din România, Asociația pentru 

Sprijinirea Pacienților cu Tuberculoză Multidrog Rezistentă (ASPTMR).           

 

II.Tema concursului 

Tuberculoza se vindecă ! Stigmatizarea nu e calea de urmat. 

III. Eligibilitate  

o Concursul se adresează studenților UNARTE ( licență sau master) care se pot exprima 

prin desen sau pictură.  

o Fiecare concurent poate inscrie o singură propunere în concurs, respectând tema și 

regulamentul concursului. 

o Concurenții vor participa în concurs individual sau în echipe de maximum doi 

concurenți, ca persone fizice.  

IV. Calendarul concursului  

Lansarea concursului  27.02.2023 

Termen depunere lucrări  27.02.2023 - 17.03.2023, ora 23:59 

Jurizare 18.03.2023 – 23.03.2023 

Anunțarea rezultatelor 24.03.2023 

Data si ora limită se consideră potrivit orei oficiale a României.  

  

V. Conținutul  lucrărilor și modalitatea de depunere  

1.  Este acceptată orice lucrare grafică cu un subiect relevant pentru lupta împotriva 

tuberculozei (de exemplu: benzi desenate, imagini sugestive, catalog identitate vizuală,poster, 

etc) în formate care să poată fi declinate în materiale de conștientizare/promovare. Sunt 

acceptate lucrări grafice sau picturi pe teme diverse din sfera de activitate a luptei împotriva 

tuberculozei (de exemplu: traseu pacient de la depistare până la vindecare, combaterea stigmei, 

transmiterea mesajului „Tuberculoza se vindeca !”,importanta consecventei în administrarea 

tratamentului, importanța depistării precoce, etc).  

Juriul va evalua: 

o Aspectul general al lucrarii  

o Relevanța lucrării – modul în care lucrarea raspunde tematicii.  

o Capacitatea vizualului de a transmite mesajul ales în concordanța cu temele 

concursului 



 

 

 
 

2.    Concurenții  vor transmite propunerile până la data și ora menționate în calendarul 

concursului. Depășirea acestui termen va atrage descalificarea proiectului din concurs.  

3.     Concurenții vor preda lucrările : 

o Prin postă sau predare personală la Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta 

– UIP  adresa : Soseaua Viilor, nr. 90 , sector 5, Bucuresti, Romania, cu 

respectarea urmatoarelor prevederi: 

• Suport hărtie,carton,canvas – min A4 – max. A0  

o Pe e-mail la adresa concurstb@screeningtb.ro,cu respectarea urmatoarelor 

prevederi: 

• arhivă electronică denumită lucrare(nume participant).zip – încărcată 

într-un link de transfer, folosind orice serviciu disponibil în acest sens; 

arhiva nu va depăși 150 mb;  

•  formularul de înscriere, în format pdf , denumit inscriere(nume 

participant).pdf 

4.  Concurenții vor completa integral formularul de înscriere.  

5 . Fiecare arhivă completa va cuprinde obligatoriu: 

o un fișier denumit lucrare (nume participant). extensie .jpg, RGB, prezentând 

grafica propusă, format  min. A4, min. 300 dpi.  

o Formularul de înscriere 

 În pregătirea și prezentarea propunerii și a fișierelor cuprinse în arhiva electronică se 

vor respecta toate prevederile Regulamentului și Temei de concurs. Nerespectarea condițiilor 

de predare și prezentare a propunerilor conduc la descalificarea propunerii.  

 

VI. Juriul  

Juriul va fi format din trei membri titulari și un membru supleant. Decizia sa este suverană și 

va fi respectată în consecință. Juriul este obligat să stabilească o ierarhie și un câștigător.  

Componența Juriului: 

- Coordonator activitate de comunicare proiect SCREENING TB  

- Expert stiintific – medic Institutul Marius Nasta  

- Cadru didactic Unarte 

Numele evaluatorilor va fi prezentat la festivitatea de premiere pentru a asigura derularea 

jurizării în condiți optime. 

 

VII. Premiile 

Se vor acorda următoarele premii:  

Premiul I – 1000 euro, echivalentul în RON la cursul zilei. 

Premiul de originalitate  – 500 euro, echivalentul în RON la cursul zilei. 

 

Premiile sunt exprimate în sume nete, plata acestora fiind efectuată conform prevederilor 

Codului fiscal în vigoare, în maximum 30 zile de la finalizarea concursului.  

 

 

 



 

 

 
 

VIII . Comunicare 

o Comunicările despre concurs se vor face  în scris, pe e-mail, la adresa 

concurstb@screenintb.ro 

o Pentru respectarea corectitudinii procedurii de concurs, orice altă comunicare va fi 

considerată neconformă. 

o Site-ul oficial al concursului  este pagina SCREENING TB accesibila la: 

www.screeningtb.ro/concurstb 

o Pe site vor fi postate toate informatiile necesare derulării concursului ( regulament, etc), 

rezultatele, precum si informarile de pe durata concursului.  

o Promovarea concursului se va face pe paginile social media ale Institutului de 

Pneumoftiziologie Marius Nasta si ale proiectului SCREENING TB precum și ale 

partenerilor.  

 

IX. Proprietate intelectuală 

o Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta este beneficiarul conceptului și realizării 

lucrărilor câștigătoare Câstigătorul va cesiona exclusiv, prin clauză în contractul de 

drepturi de autor, drepturile patrimoniale pentru punere în operă și pentru utilizarea 

imaginilor proiectului în scopuri de promovare. 

o Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta nu poate fi considerat responsabil pentru 

eventualele tentative de plagiat sau de utilizarea fără permisiune a unor texte, imagini, 

resurse, etc , de catre participantii la concurs.  
o Drepturile morale și calitatea de autor rămân câștigătorului, iar organizatorul  se obligă 

să menționeze numele autorului ori de căte ori este posibil legătura cu lucrarea. 

o  Utilizarea de lucrărilor se va face cu respectarea dreptului de autor al titularilor, 

conform legislației în vigoare. 

o Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta are dreptul să publice operele participante 

în concurs în expozițiile organizate pentru promovarea concursului, precumși în cadrul 

galeriei de proiecte participante, atât online căt si în formă fizică sau tiparită.  

 

X. Obligațiile câstigătorilor  

o Câștigătorii concursului vor încheia cu Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta  

câte un contract de drepturi de autor. Concurentii câștigori vor preda, în urma semnării 

contractului, un fișier cu extensie .eps, .cdr si.pdf, cu lucrarea câstigătoare. 

o Refuzul nejustificat al câștigătorilor de a încheia contractul duce la retragerea „morală” 

a premiului și dă dreptul beneficiarului de a invita la contractare următorul clasat în 

ierarhia stabilită de juriu.  
 

XI. Contestații 

Eventualele contestații se pot formula în scris și se pot trimite la adresa de email 

concurstb@screeningtb.ro , pâna cel tarziu în data de 26.03.2023. 

 

XII. Dispoziții finale  

o Prin participarea la acest concurs, concurenții sunt de acord să respecte prevederile și 

cerințele formulate în prezentul regulament.  

 


