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Regulamentul oficial al concursului de postere 

„Fii inspirat!”- Editia a II-a 

 

Art. 1. Organizatorul concursului 

 1.1. Concursul este organizat de Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA 

(UNOPA), cu sediul în Bucureşti, Strada Ştefan Greceanu, nr. 7, etaj 1, ap. 2, sector 2, denumită în continuare 

“Organizator”.  

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, denumit în continuare 

“Regulament”, fiind obligatoriu pentru toți participanții. 

1.3 Concursul de postere „Fii inspirat!” se desfășoară în cadrul Campaniei InspiRED – o campanie despre 

oameni cu şi fără HIV  

 

Art.2. Obiectivele concursului 

2.1. Obiectivele concursului sunt:  

- Încurajarea elevilor să adopte un comportamente de acceptare şi deschidere faţă de persoanele 

seropozitive 

- Oferirea unei oportunităţi pentru elevi de a reda prin artă o experienţă/înţelegere proprie legată 

problematica HIV/SIDA şi persoanele seropozitive 

 

Art. 3. Motivația concursului 

3.1. În acest an, cu ocazia Zilei de 1 Decembrie - Ziua Mondială de luptă împotriva HIV/SIDA, UNOPA 

doreşte să atragă atenția populaţiei generale (cu accent pe generaţia de copii şi tineri- elevi de gimnaziu şi 

liceu) asupra nevoii de deschidere și acceptare a persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA. Stigmatul HIV/SIDA 

perpetuează o teamă nejustificată faţă de acest subiect, faţă de informare sau faţă de testare. Discriminarea  

persoanelor infectate cu HIV se dovedeşte a fi poate cel mai dificil obstacol întâmpinat de programele de 

prevenire a infecţiei cu HIV.  

3.2. Dorim prin acestă campanie să cultivăm/extindem aria de sensibilitate a fiecărui om, încurajând la 

deschidere față de persoanele ce trăiesc cu HIV/SIDA, atunci când  au ocazia să le întâlnească ori  să 

vorbească despre ele. 

3.3.Copiii şi tinerii aparţinând populaţiei generale sunt pe de o parte un grup vunerabil, (fiind expuşi 

situaţiilor de risc în trecerea de la copilărie la viaţa adultă), dar, în acelaşi timp, grup cu mare potenţial de 

dezvoltare a comportamentelor responsabile şi nediscriminatorii pe termen lung, contribuind astfel la 

dezvoltarea unei societăţi bazate pe toleranţă şi nu pe stigmatizare. 
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                Art. 4. Tematica concursului 

Art. 4.1. Tematica generală a concursului corespunde conceptului de nondiscriminare, acceptare și 

deschidere față de persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA.  

Art.4.2. În contextul acestei campanii,  o persoană deschisă  înseamnă: 

▪ O persoană deschisă se informează despre ce înseamnă HIV/SIDA 

▪ O persoană deschisă acceptă ideea că orice context social comun cu o persoană seropozitivă nu 

reprezintă nici un pericol pentru sănătatea personală 

▪ O persoană deschisă își crează propriile păreri, bazate pe informații verificate, nu pe prejudecăți 

▪ O persoană deschisă este conștientă că fiecare om are propria poveste de viață căreia îi putem 

aprecia unicitatea 

▪ O persoană deschisă apreciază  valorarea umană dincolo de orice afecțiune/boală.   

Art 4.3. Nu se încadrează în tematica concursului posterele care folosesc ca elemente sau mesaje centrale 

aspecte negative (moarte, sicrie, morminte, cruci, sange, eczeme, cranii, altele care ar putea sa perpetueze 

prejudecati cu privire la persoanele seropozitive). Pentru evitarea acestor situații recomandăm consultarea 

bibilografiei, prezentă la Art. 7. 

       Art. 5.  Structura concursului 

  Art. 5.1. Concursul este structurat în 2 categorii astfel:  

- Categoria 1 – Ciclul gimnazial (elevi din clasele V-VIII) 

- Categoria 2 – Invățământ liceal, profesional ( participanții din această categorie nu vor depăși 

vârsta de 19 ani la data înscrierii în concurs) 

  

 Art. 6. Participanții concursului și coordonarea acestora 

Art 6.1. Concursul se adresează elevilor proveniți din instituții de învăţământ, centre de protecție, centre 

educaționale din toată țara, care se  încadrează  la una din cele 2 categorii: categoria 1 – clasele V-VIII, 

categoria 2 – IX-XII.   

Art. 6.2. Fiecare elev va avea un profesor coordonator în vederea pregătirii posterului pentru concurs. Rolul 

profesorului coordonator este acela de superviza procesul de creație, de a oferi o primă verificare privind 

încadrarea lucrării în tematica concursului și conformitatea cu specificațiile privind formatul, de a călăuzi 

elevul în procesul de brainstorming, de a asista elevul în informarea despre HIV/SIDA și persoanele care 

trăiesc cu această infecție în România, de-a se asigura că lucrarea este autentică și este o creație proprie a 

elevului.  

Art. 6.3. Profesorul coordonator are responsabilitatea să se asigure de acordul instituției de învățământ 

pentru înscrierea elevilor la concurs. De asemenea, profesorul coordonator va asigura informarea 

părinților/tutorilor cu privire la concurs si tematica concursului, precum și exprimarea consimțământului 

părinților/tutorilor inainte de înscriere, cu privire la urmatoarele puncte: 
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• Părinții/tutorii sunt de acord cu participarea copilului lor/minorului aflat sub tutela la 

concursul organizat de Uniunea Națională a Organizatiilor Persoanelor Afectate de 

HIV/SIDA.  

• Părinții/tutorii sunt de acord cu participarea copilului meu/minorului aflat sub tutela la 

ceremonia de premiere desfasurată la București, însoțit de profesorul coordonator, în 

contextul în care va fi solicitat să participe.  

• În condițiile participării la ceremonia de premiere, părinții/tutorii sunt de acord ca UNOPA 

să efectueze fotografii și înregistrări video pe parcursul desfășurării evenimentului și să le 

expună/publice în spațiul public, atât în format digital, cât și tipărit. 

Art. 6.4. Fiecare elev se poate înscrie în concurs cu maxim 3 postere.  

Art. 6.5. Un profesor poate coordona mai mulți elevi.  

 

Art. 7. Documentarea privind realizarea posterului 

Art.7.1. Pentru a realiza postere relevante, al căror mesaj să inspire la deschidere și toleranță față de 

persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA, vă recomandăm următoarele resurse spre consultare: 

http://unopa.ro/brosura-in-my-shoes-de-informare-hivsida/ 

http://unopa.ro/category/hiv-si-personalitatea/  

http://unopa.ro/adevarat-sau-fals/ 

https://www.youtube.com/watch?v=EjYv_17_tnQ 

https://www.youtube.com/watch?v=VciMA6V7Wp0 

 

Art. 8. Specificații pentru realizarea posterului 

Art.8.1 . Posterul va fi unidimensional și va fi realizat în una dintre următoarele tehnici: desen, grafică, 

pictură, colaj, tehnici computerizate (Photoshop, Corel, etc), etc.  

Art.8.2. Dimensiunea posterului va fi A2 (420 x 594 mm), orientare portrait. Pentru posterele create pe 

calculator, va fi adăugat pe un CD și un format digital al acestuia (.PDF sau .PNG/.JPEG).  

Art 9. Înscrierea în concurs 

Art.9.1. Înscrierea în concurs se va realiza conform calendarului concursului prezentat în secțiunile 

următoare, respectându-se următorii pași: 

a) Fiecare poster se va înscrie online, în perioada 5 octombrie –  17 noiembrie 2017 completând 

formularul  online disponibil pe site-ul www.unopa.ro    

 

 

 

 

http://www.unopa.ro/
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b) Pe spatele fiecărui poster, în colțul din dreapta jos, va fi lipită o etichetă ca: 

 
 

c) Posterul conținand pe spate eticheta de înscriere (plus CD-ul, dacă este cazul) vor fi expediate 

prin poștă, curierat sau depuse personal la adresa:  Str. Ştefan Greceanu, nr. 7, sector 2, 

București, cod poștal 020109, Federația UNOPA, cu mențiunea Concurs de postere „Fii 

inspirat!”.  

d)  Posterele vor fi expediate până pe 17 noiembrie 2017 (data poștei). Posterele expediate 

ulterior nu vor fi incluse în competiție. De asemenea, posterele pentru care nu s-a completat 

formularul de înscriere online nu vor putea fi incluse în concurs.  

e) Federația UNOPA nu își poate asuma responsabilitatea pentru nici o deteriorare pe care 

posterul o poate suferi în timpul transportului.  

                      Art. 9.2. Participarea la concurs nu presupune plata unei taxe de participare. 

 Art. 9.3. Comisia de evaluare își rezervă dreptul de a selecta, pentru a intra în competiție, doar lucrările 

care respectă condițiile de participare.  

Art 10. Originalitate și copyright 

Art.10.1. Elevul care înscrie un poster în competiție trebuie să fie autorul lui. Posterul și ideea ilustrată 

trebuie să fie autentice și create în totalitate de elevul care înscrie posterul. Orice încălcare a drepturilor 

de autor și de copyright nu vor fi asumate de către organizator.  

Art.10.2. Nu există nici o restricţie cu privire la posterul pe care elevul l-a creat pentru alte concursuri. 

Dacă respectă tematica și specificațiile tehnice ale prezentului concurs, acesta este un poster eligibil.  

Art. 10.3. Prin înscrierea la acest concurs, participanţii acordă Federației UNOPA dreptul de utilizare 

perpetuă a imaginilor cu postere înscrise în scopuri necomerciale, pentru publicare pe site-ul propriu şi 

social media, pentru expunere în locuri publice. Federația UNOPA va oferi credit autorului posterului la 

fiecare expunere a posterului sau a imaginii posterului.  

Art.11. Calendarul concursului 

 

5 octombrie –  17 noiembrie 2017 Crearea posterelor. Incrierea participanţilor.  

22 noiembrie – 30 noiembrie 2017 Jurizarea posterelor  

7 decembrie 2017 Expoziţia posterelor. Premierea câștigătorilor 
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Art.12. Jurizare și criterii de jurizare 

Art.11.1. Sunt eligilie si vor intra in procesul de jurizare posterele care: se încadreză la mod general în 

temă, respectă fomatul solicitat, respecta prevederile prevăzute la Art.11.1., elevul care realizeaza posterul 

este eligibil pentru concurs.  

Art.12.2. Juriul va desemna ierarhia posterelor luând în considerare următoarele criterii, notând pe o scală 

de la 1 (punctaj minim) la 10 (punctaj maxim).  

1. Originalitate posterului 

2. Încadrarea creativă în tema propusă  

3. Valoarea artistică a posterului 

4. Impactul creat în raport cu tema propusă (consistența mesajului transmis) 

5. Descrierea posterului completată în formularul de înscriere online 

6. Posterul reprezintă o lucrare de sine stătătoare transmiţând cu succes mesajul și în afara 

concursului 

Art. 12.3.Câștigătorii vor fi desemnați pe baza punctajului obținut. În ordine descrescătoare, vor fi 

stabilite câștigătorii locurilor I, II, III pentru fiecare categorie în parte (categoria 1 – clasele V-VIII, 

categoria 2 – clasele IX-XII).  Juriul poate decide acordarea unor mențiuni speciale.  

Art.12.4 Juriul va fi compus din persoane cu experiență în domeniul HIV/SIDA, experiență în 

comunicare și mass media, experiență în domeniul artistic.  

Art. 12.5. Decizia juriului va fi definitivă și nu va putea fi contestată.  

 

Art. 13. Premii și ceremonia de premiere 

Art.13.1. Câștigătorii concursului (locurile I, II, III) vor fi premiați în cadrul unei ceremonii de premiere 

care va avea loc în București. Costurile de cazare (o noapte), masa și transport vor fi asigurate de 

Federația UNOPA. Data, ora şi locaţia  în care se va desfășura evenimentul vor fi anunțate prin email, 

pe pagina de facebook şi pagina de site a organizatorului. 

Art 13.2. În cadrul prezentului Concurs se vor acorda premii în obiecte în valoare de:  

2 x locul I    1500 lei - laptop 

2 x locul II   1000 lei - tabletă 

2 x locul III  500 lei – smartphone 

Art 13.3. Toți participanții la concurs, elevi și profesori coordonatori, care au au înscris un poster eligibil 

vor obține diplome de participare.  

Art. 13.4. Posterele câştigătoare dar şi alte postere selectate de juriu şi echipa UNOPA vor fi promovate 

pe pagina de site, facebook şi folosite în realizarea de materiale informative şi de sensibilizare 

 

 

 



  

 
Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA 

Str. Ștefan Greceanu, nr. 7, sector 2, București 

unopa@unopa.ro, www.unopa.ro, Facebook/FederatiaUNOPA 

 

 

Art. 14. Regulamentul Concursului  

Art.14.1. Prezentul Regulament este disponibil pe site-ul Organizatorului, la adresa: www.unopa.ro  

Art 14.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Concursului, 

având obligația de a anunța publicul, prin email și pe pagina www.unopa.ro. Astfel de modificări vor fi făcute 

publice cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.   

Art.14.3. Întrebări, nelămuriri sau informații suplimentare pot fi adresate organizatorilor la adresa: 

programe@unopa.ro sau 021 319 93 29, persoane de contact: Geanina Surdu, Daniela Manea.  

       


