
 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL 

CONCURSULUI ON-LINE   

„CEL MAI BUN SLOGAN 

 ÎMPOTRIVA DISCURSULUI DE URĂ, DISCRIMINĂRII,  

STEREOTIPURILOR ȘI PREJUDECĂȚILOR” 

 

1. Organizatori: Oficiul Avocatului Poporului şi Consiliul pentru prevenirea 

şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii 

Organizatorii Concursului „Cel mai bun slogan împotriva discursului de ură, 

discriminării, stereotipurilor și prejudecăților” (denumit în continuare „Concursul”)  

este Oficiul Avocatului Poporului, cu sediul în municipiul Chișinău, strada Sfatul 

Țării, nr.16 şi Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea 

egalităţii cu sediul în municipiul Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.180 of. 

405 (denumii în continuare “Organizatorii”). 

  

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament, (denumit în 

continuare („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții. 

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, cu 

obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost 

făcută şi informarea inițială.  

  

 

2. Locul de desfășurare a concursului: 

Concursul este organizat şi se desfășoară pe paginile de Facebook ale Oficiului 

Avocatului Poporului şi Consiliului pentru egalitate. 

Pentru a participa la acest concurs, este necesar să aveți cont de utilizator Facebook 

și să publicați sloganul în comentarii la evenimentul Concursul pentru cel mai 

bun slogan împotriva discursului de ură, creat pe pagina Oficiului Avocatului 

Poporului și a Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea 

egalităţii.   

 

3. Perioada de desfășurare a concursului: 

Perioada de desfășurare a Concursului este 15 octombrie - 15 noiembrie 2019 

 

4. Înscrierea în concurs: 

Pentru a participa la concurs participanţii trebuie: 



 

- Să deţină un cont de utilizator Facebook; 

- Să dea like & share postării cu evenimentul creat pe pagina de Facebook a 

Oficiului Avocatului Poporului sau a Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea 

discriminării şi asigurarea egalităţii; 

- Să  plaseze ca și comentariu      un slogan împotriva discursului de ură la rubrica 

Discuții de pe postarea Evenimentul Concursul „Cel mai bun slogan împotriva 

discursului de ură”. 

 

 

5. Moderarea Concursului  
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a şterge comentariile obscene sau alt gen de 

texte care promovează violenţa, limbaj neadecvat sau mesaje cu conotație politică 

etc. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a 

utilizatorilor ce nu respectă cerinţele concursului. Organizatorii îşi rezervă dreptul 

de a elimina de pe pagină intervenţiile şi utilizatorii care generează conversaţii 

neconforme referitoare la concurs, ignorând prevederile prezentului regulament sau 

având în mod repetat solicitări în afara prevederilor prezentului regulament. 

Organizatorii îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu 

participant la concurs, dacă vor considera că acesta este licenţios sau indecent. 

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a şterge postări ce lezează imaginea instituțiilor 

sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere. 

Organizatorii nu sunt răspunzători sub nicio formă pentru conţinutul generat şi 

pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din 

această acţiune. 

 

Un participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor 

publicate de utilizator) în orice moment, dacă Organizatorii observă orice fel de 

comportament considerat nepotrivit în raport cu concursul şi prezentul regulament.  

Organizatorii consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui 

regulament şi consideră orice date cu privire la participant drept adevărate şi 

corecte. 

 

În cazul identificării oricăror neconcordanţe referitoare la cele enunțate, 

Organizatorii nu vor considera respectiva participare validă. Organizatorii își 

rezervă dreptul de a utiliza sloganele participanților la concurs pentru elaborarea și 

editarea materialelor informative și promoționale.  

 

6. Dreptul de participare: 

Poate participa la acest concurs orice persoană indiferent de sex, naţionalitate, 

religie sau alte criterii protejate de lege. Prin excepţie de la acestea, nu pot 

participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum şi soţul/soţia şi rudele 

de gradul I şi II ale acestora. 

 

7. Criteriile de apreciere:   

Cele mai bune slogane vor fi selectate de către o comisie de concurs din care vor 

face parte șefii de subdiviziuni ale Oficiului Avocatului Poporului şi ale 



Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii pe 

principiul majorității de voturi.  

 

Bilanțul concursului va fi făcut pe 14 noiembrie.  

 

Sloganul trebuie să fie concis şi inspirat, relevant problemelor de actualitate ce țin 

de discriminare, discurs de ură, intoleranța, stereotipuri și prejudecăți și  într-un 

mod convingător să argumenteze necesitatea schimbării de atitudini.  

Sloganul trebuie să fie expresiv, coerent,  pertinent și  cu impact major pentru 

public. 

Va fi apreciat sloganul care, în pofida subiectelor sensibile abordate, va avea un 

mesaj pozitiv. De exemplu „Moldova poate fi mai prosperă fără de ură și 

discriminare!”  

 

8. Premierea învingătorilor: 

Urmare a concursului vor fi selectate 10 cele mai reușite sloganuri împotriva 

discursului de ură, discriminării, stereotipurilor și prejudecăților, autorilor acestora 

fiindu-le oferite premii în formă de rucsac,  maiou și chipiul cu siglele Oficiului 

Avocatului Poporului, cană și maiou cu sigla Consiliului pentru egalitate. 

Organizatorii pot reduce sau mări numărul de învingători ai concursului în funcție 

de relevanța mesajului.  

Cadourile vor fi înmânate pe 15 noiembrie în cadrul evenimentului organizat în 

acest scop de către organizatori la sediul Oficiului Avocatului Poporului - 

strada Sfatul Țării, nr.16, mun.Chișinău. 

Detalii privitor la ora evenimentului vor fi aduse la cunoștința învingătorilor pe 14 

noiembrie.  

9. Protecţia datelor personale: 

Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres 

şi neechivoc, cu privire la: 

 

Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind contul 

personal de Facebook. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date 

cum ar fi: nume/ prenume, vârstă, ocupaţie, număr de telefon, adresă de e-mail, 

oraş din care provin, etc. pentru folosirea acestora către Organizatori, în scopul 

acordării cadourilor  stabilite prin acest Regulament.  

 

Organizatorii vor păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale 

Câştigătorilor şi le vor utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament. 

 

10. Litigii: 

Eventualele litigii apărute între Organizatori şi participanţii la concurs se vor 

rezolva pe cale amiabilă.. 

 

Organizatorii nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate 

informaţii false sau eronate, aceştia asumându-şi responsabilitatea doar în ceea ce 

priveşte desemnarea câştigătorilor şi acordarea premiilor. 



 

 

 

11. Regulamentul concursului: 

Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul www.ombudsman.md la 

secţiunea Știri, sau pe www.egalitate.md, secţiunea Noutăţi, unde va fi plasat ca și 

link în textul anunțului despre Concurs, precum și pe Facebook (pe paginile 

Oficiului Avocatului Poporului şi Consiliului pentru egalitate). 

 

 

 

12. Date de contact: 

Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi pe 

paginile Oficiului Avocatului Poporului şi Consiliului pentru egalitate de pe 

Facebook, în mesagerie sau la e-mail: ina.galan@ombudsman.md, telefon: 

060002667. 

consiliulegalitate@gmail.com, telefon: 022212724. 
 

http://www.egalitate.md/
mailto:consiliulegalitate@gmail.com

