REGULAMENT

privtor la crearea schiţei medaliei comemorative
MIHAI GRECU
(1916-1998) 100 ani de la naştere
1. Clauze generale
1.1. Prezentul Regulament determină conceptul, scopul şi sarcinile, prestabileşte ordinea
organizării şi desfășurării concursului pentru crearea schiţei medaliei comemorative MIHAI
GRECU 100 ani de la naştere ( în continuare – concurs), desfăşurat conform deciziei Consiliului
de conducere UAP, din 19 noiembrie 2014.
1.2. Denumirea deplină oficială a genericului este: concurs privitor la crearea schiţei medaliei
comemorative MIHAI GRECU (1916-1998), cu prilejul împlinirii a unui centenar de la naşterea
ilustrului plastician din RM.
1.3. Noţiunile de Referinţă uzitate în prezentul Regulamentă: proiectul schiţei – schiţa grafică şi
schiţa în material. Comitetul de organizare – grupul organizatorilor concursului, desemnat de
Consiliul de conducere UAP RM, pentru consultare şi organizarea susţinerii pe cursul
desfăşurării acestuia, precum şi pe rol de jurizare – grup de experţi căruia îi este rezervată
evaluarea schiţelor depuse în concursul vizat.
2. Scopul şi sarcinile concursului
2.1. Scopul concursului:
 a fortifica procesul creator contemporan prin a da cinstirea cuvenită ilustrului precursor,
plasticianul Mihai Grecu;
 a impulsiona dezvoltarea artei medaliere în contextul culturii contemporane din RM.
2.2. Sarcinile concursului:
 a stimula popularizarea bunului nume al creatorilor ce au sporit patrumoniul artistic
naţional;
 a antrena întreg spectrul posibil de creatori – profesionişti, studenţi şi amatori;
 a cultiva deprinderi de conlucrare a creatorilor – de la schiţă către opera definitivată prin
monetorii.
3. Participanţii la concurs
3.1. La concurs pot participa plasticieni, designeri, studenţi şi amatori.
3.2. Fiecare participant poate prezenta la concurs 1, 2 şi mai multe proiecte.
3.4. Proiectul poate fi elaborat şi prezentat ca efort individual, sau ca product colectiv,
examinarea şi estimarea se vor efectua conform acestor categorii separat.
4. Tematica concursului şi conţinutul lucrărilor prezentate la concurs
4.1. Conţinutul lucrărilor prezentate la concurs urmează să satisfacă rigorile temei anunţate:
MIHAI GRECU (1916-1998).
4.2. În calitate de surse pentru configurarea schiţei medaliei vor servi portretele plasticianului, fie
foto, fie desene sau sculptură, precum şi opera creată de artist.
4.3. Schiţele prezentate la concurs vor conţine: pe avers – portretul artistului şi anii veţii şi pe
revers – se va trece emitentul medaliei, – UNIUNEA ARTIŞTILOR PLASTICI RM, cu logo-ul
instituţiei, precum pot fi incluse elemente plastice după opera plasticianului, sau alte motive
contextuale tematicii concursului.
5. Comitetul organizatoric şi juriul concursului
5.1. Comitetul organizatoric al concursului (în continuare – Comitetul organizatoric) este
constituit din Consiliul de Conducere UAP in corpore.
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5.2. Comitetul organizatoric elaborează planul desfăşurării concursulu; asigură înregistrarea
participanţilor la concurs; antrenează pentru evaluare experţi independenţi – mandataţi să
analizeze, repereze şi să recomande notificări corespunzătoare exigenţelor codului deontologic;
codifică procedura evaluării lucrărilor admise la concurs; oferă condiţii propice desfăşurării
activităţii juriului; vor fi invitaţi la ceremoniile de înmânare a distincţiei vizate.
5.3. Cererile de a participa la concurs, când formal nu satisfac exigenţele prezentului regulament,
Comitetul organizatoric le va respinge la etapa incipientă - înscriere.
5.4. Evaluare definitivă a lucrărilor admise la concurs şi desemnarea învingătorilor concursului
le înfăptuesc un juriu ad-hoc.
5.5. Componenţa juriului o formează Comitetul organizatoric.
5.6. Juriului îi sunt rezervate drepturile: aprobarea cererilor de înscriere la concurs; evaluarea
lucrărilor admise la concurs; identificarea învingătorilor concursului; participarea la totalizarea
concursanţilor şi participarea la ceremoniile de înmânare a premiilor.
5.7. Decizia de identificare a învingătorilor concursului se hotărăşte de membrii juriului în
temeiul votului închis.
5.8. Hotărârea juriului asupra desemnării învingătorilor concursului este irevocabilă; procedura
de a apela hotărârile juriului nu este prevăzută.
5.9. Învingătorii concursului sunt participanţii cărora li s-au decernat locurile I, II şi III atribuite
prin hotărârea juriului şi se disting cu prime băneşti şi corespunzător cu diplome confirmative.
5.11. Mărimea premiilor I, II şi III, – corespunzător: 2000, 1500, 1000 MDL.
5.11. Participantul la concurs ce a ocupat locul I, implicit, va fi abilitat să transpună în material
definitiv (
) proiectul medaliei comemorative (tirajarea la o monetărie de
prestigiu).
6. Valorificarea necomercială a materialelor prezentate la concurs
6.1. Organizatorii concursului îşi rezervă drepturile de a valorifica necomercial materialele
prezentate la concurs , inclusiv afişarea acestora pe paginile portalului proiectului Medalia
MIHAI GRECU (1916-1998): http://www.arta.md/ în cadrul unei expoziţii virtuale, consacrată
totalurilor concursului.
7. Exigenţele către lucrările prezentate la concurs
7.1. Participarea la concurs reclamă depunerea unei cereri exprese şi a lucrării pentru concurs, la
custodele Centrului Expoziţional Constantin Brâncuşi până la 6 aprilie 2015.
7.2. În cerere la concurs se vor indica numele, prenumele autorului/autorilor, date referitor la
locul angajării sociale/instituţia de învăţământ (oraşul, unitatea unde sânteţi încadrat,
facultatea/secţia, anul de studii, atelierul), informaţii pentru contact (adresa poştală, аdresa poştei
electronice, telefon), comentariu asupra lucrării (nu mai mare de 4 propoziţii conceptuale, plus
datele tehnice).
7.3. În comentariu se va face trimitere la informaţiile despre sursele uzitate (materiale ale
mediatecii de informare şi studiu, a ediţiilor tipărite, portaluri web, arhive, fonduri de
documentare, expoziţii la muzee şi colecţii private, materiale foto proprii etc.).
7.4. Lucrarea prezentată la concurs va satisface exigenţele:
- originalele schiţelor grafice a aversului şi reversului medaliei interpretate în alb/negru sau
color, la mărime naturală sau la scară (nu mai mare de 16:1), format А3 – portret;
- copiile electronice ale originalelor schiţelor grafice (vezi 7.4.1) în formatul JPEG;
- adnotare cu descrierea detaliată a materialelor și elementelor medaliei, a parametrilor şi a
tehnicilor şi tehnologiilor reclamate pentru a realiza medalia;
- eboşa modelată în mărime naturală sau la scară (corespunzător nu mai mare de 16:1), executată
(în lut, ceară, plastilină).
7.5. Copia electronică după originalele schiţelor grafice, precum şi imaginile după eboşa
modelată se vor prezenta pe suport CD/DVD, la predarea materialelor, sau – via internet, se vor
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expedia la adresele: uapmd@mail.md, specificând: însoţire la cererea pentru concursul - Medalia
Mihai Grecu.
7.6. Lucrările premiate la concurs nu se returnează concursanţilor.
8. Criterii de referinţă la evaluarea lucrărilor intrate în concurs
Materialele prezentate la concurs se vor estima, reperându-le conform următoarelor criterii:
 concordanţa indicilor calimetrici ai conţinutului lucrării în raport cu condiţiile
concursului;
 originalitatea, spiritul novator învederate la configurarea schiţei şi a eboşei medaliei;
 conţinutul lucrării şi cota abordării temei;
 dacă schiţa şi eboşa medaliei se pot repera unicate;
 designul lucrării intrate în concurs;
 plauzibilitatea realizării practice a schiţei şi eboşei medaliei.
9. Ordinea şi termenii desfăşurării concursului
Termenii înscrierii și prezentării lucrărilor la concurs – până la 6 aprilie 2015
Anunţarea rezultatelor concursului – mai 2015
Informaţia despre ceremonia înmânării distincţiilor se va comunica public, inclusiv, fiecărui
participant la concurs, totodată se va plasa pe portalul www.arta.md
9. Informaţie pentru contacte
Administraţia UAP
Responsabil: Casian Dan
Tel/fax: 022 244699
E-mail: uapmd@mail.md
Web: http://www.arta.md
Adresa recepţionării lucrărilor la concurs
Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi
MD-2003, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 3.
(Cu specificarea expresă: La concursul creării schiţei MEDALIEI COMEMORATIVE
MIHAI GRECU – 100 ani, Dlui Sergiu Pulcev)
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