
                                               
      

 

  
 

 

Regulamentul concursului de filme de scurt metraj  

„Democrația prin Teatru – Reflexia integrității în oglinda scenei” 

 

Concursul de filme de scurt metraj din cadrul proiectului de prevenire a corupției „Democrația prin 

Teatru – Reflexia integrității în oglinda scenei” își propune să promoveze cultura integrității și 

intoleranței față de fenomenul corupției, cu prioritate, în rândul tinerilor, prin intermediul creării de 

produse video. Concursul de filme de scurt metraj  „Democrația prin Teatru – Reflexia integrității în 

oglinda scenei” se adresează tuturor autorilor, debutanți sau consacrați, din Republica Moldova și 

România. 

 

Participanții sunt invitați să realizeze filme de scurt metraj care să includă latura pozitivă a prevenirii 

corupției în Republica Moldova și prin intermediul cărora societatea să fie îndemnată la contribuirea 

creării unui climat de zero toleranţă faţă de corupţie. 

 

Organizatorii și Partenerii proiectului Concursul de filme de scurt metraj „Democrația prin Teatru – 

Reflexia integrității în oglinda scenei” este lansat de Centrul de Teatru din Moldova, în parteneriat cu 

Centrul Național Anticorupție și Teatrul Național „Mihai Eminescu”. 

 

Perioada de desfășurare a concursului: 

 

 23 iulie – 23 octombrie  

 30 octombrie – anunțarea rezultatelor 

 octombrie – festivitatea de premiere 

 

Înscrierea materialelor: 

Concursul presupune realizarea unui film de scurt metraj cu orice tip de cameră, de la 2 până la 5 

minute. 

Înscrierea în concurs este gratuită și constă în transmiterea produsului video la 

adresa: concurs.ctm@gmail.com cu subiectul Concurs de filme de scurt metraj - Democrația prin 

Film.  

 

Mecanism, reguli și condiții de înscriere 

 

Concursul se va desfășura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru 

toți participanții. 
 

1. Materialele video vor fi expediate prin email până pe data de 23 octombrie 2022, ora 24:00 
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2. Prin înscriere și trimiterea filmulețului, participanții sunt de acord ca Centrul de Teatru din Moldova, 

Centrul Național Anticorupție și Biroul de Cooperare al Elveției (organizatori ai concursului) să posteze  

filmele pe platforme web (Facebook, YouTube etc). 

 

3. Fiecare participant poate avea un număr nelimitat de înscrieri. 

 

IMPORTANT! Organizatorul nu va lua în considerare filmele de scurt metraj pe care le consideră 

obscene, provocatoare sau care încalcă în vreun fel Legea drepturilor de autor sau alte legi în vigoare ale 

Republicii Moldova și România la data Concursului. 

 

Desemnarea câștigătorilor și decernarea premiilor: 

 

Laureații premiilor I, II și III vor fi apreciați cu diplome și premii bănești: 

 

-  Premiului I: 10 000 lei ; 

-  Premiului II: 9 000 lei; 

-  Premiului III: 8 000 lei.  

 

• Premiile vor fi înmânate câștigătorilor în cadrul unui eveniment festiv. Premiile vor fi ridicate 

personal de către învingători sau, în caz de imposibilitate, de către reprezentantul desemnat al 

acestuia; 

• Evaluarea produselor video va fi efectuată de către un juriu profesionist, format din trei experți 

desemnați de către organizatorii concursului. Juriul concursului va examina produsele 

(scurtmetrajele) conform criteriilor de evaluare, ce vor include: 

✓ Criteriul de evaluare I: tehnica de filmare utilizată; 

✓ Criteriul de evaluare II: originalitatea produsului video; 

✓ Criteriul de evaluare III: corespunderea mesajului transmis prin video cu scopul și tematica 

concursului. 

 

Obligații asumate de participanți: 

 

- Să se înscrie în Concurs folosind date de contact valide și complete, astfel încât să poată fi contactați 

de organizatori în cazul câștigării concursului. 

- Să fie de acord să primească mesaje informative legate de Concurs din partea organizatorilor; 

- Prin înscrierea  în concurs, participanții declară în mod implicit că dețin dreptul de autor asupra 

materialelor video (scenariu, fundal muzical etc.) prezentate și își asumă toate consecințele legale ce 

decurg dintr-o eventuală încălcare a drepturilor de autor.  

- Prin înscrierea la acest concurs, concurentul declară că a citit și este de acord cu prezentul regulament. 

-  

-  

 



                                               
      

 

 

 

- Pentru a ridica premiile (locul I, II și III), autorii urmează să încheie cu AO CTM un contract de 

licență neexclusivă. În temeiul contractului încheiat între Părți, va fi efectuată plata (royalty) în 

beneficiul câștigătorilor. Achitarea se va face în lei moldovenești. 

 

Concursul de filme de scurt metraj este finanțat de Biroul de Cooperare al Elveției. 

 

Scopul general al Proiectului socio-cultural „Democrația prin Teatru” este de a sensibiliza tinerii din 

Moldova cu privire la fenomenul corupției, prin arta spectacolului și prin alte mijloace artistice 

inovatoare. Acest proiect beneficiază de finanțare de la organizația „European Endowment for 

Democracy” (EED).  

 

Vă dorim succes! 

 

 


