
  
 

  
  
 

 
CAIET DE SARCINI 

privind organizarea concursului „Elaborarea designului pentru 
monedele comemorative și jubiliare, emisia 2017 ” 

 
1. Organizatorul concursului: Banca Națională a Moldovei (în continuare BNM),   bulevardul 
Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău.  
 
2. Obiectul concursului: designul pentru monedele comemorative și jubiliare, emisia 2017, cu 
următoarele tematici: 

1) 100 de ani de la înființarea Sfatului Țării – primul Parlament al Basarabiei; 
2) Mihail Kogălniceanu – 200 de ani de la naștere; 
3) Alexei Mateevici – 100 de ani de la trecerea în eternitate; 

 4) Eugen Doga – 80 de ani de la naștere; 
 5) Maria Drăgan - 70 de ani de la naștere; 
 6) Garofița-triunghiulară.  
 
3. Participanții: persoane fizice care au împlinit vârsta de 18 ani. Prin înscrierea la concurs, 
fiecare participant acceptă, este de acord în mod necondiționat și se obligă să respecte 
prevederile prezentului caiet de sarcini. 
 
4. Termen de prezentare a designului: până la data de 21 septembrie 2017, orele 14:00. Orice 
design depus după această dată nu va fi luat în considerare. 
 
5. Anunțarea  rezultatelor evaluării: BNM va informa fiecare participant despre rezultatele 
evaluării designelor depuse de către acesta. 
 
6. Modul de prezentare a designului:  

1)  la concurs vor fi acceptați participanții care au prezentat cel puțin un design pentru o 
tematică; 

2) numărul de designe prezentate de un participant pentru o tematică nu este limitat;  
3) fiecare design trebuie să fie  executat pe suport de hârtie A4, cu diametru  de 15 cm, în 

culori alb și negru, cu pix/creion/la computer;   
4) elemente obligatorii ale  designului monedelor comemorative: 

a) pentru tematica 1) -  compoziția aferentă evenimentului, inscripția „100 de ani de la 
înființarea Sfatului Țării – primul Parlament al Basarabiei ”; 
b) pentru tematicele 2), 3) și 5) – chipul personalităților evocate, anii de viață  și 
inscripția care conține numele, prenumele acestora;   
c) pentru tematica 4) – compoziția aferentă operelor sau personalității, inscripțiile „80 
de ani” și „Eugen Doga” (nu se acceptă ca element chipul personalității); 
d) pentru tematica 6) - imaginea plantei „Garofița-triunghiulară”,inscripția „Cartea 
Roșie •  Garofița-triunghiulară • Dianthus deltoides”. 

5) pe versoul fiecărui design prezentat trebuie să fie aplicate următoarele: 
a) textul „Prin prezenta, declar pe proprie răspundere ca eu am creat acest design, prin 
urmare,  confirm că el este original și respectă prevederile legislației în domeniul 
dreptului de autor și al drepturilor conexe.”; 

 b) numele, prenumele  și semnătura autorului designului; 
 c) data semnării designului; 

6) participantul la concurs  prezintă datele personale, conform formularului  nr.1 anexat la  
Caietul de sarcini; 



  
 

 
 

  
  
 
 

7) designul pentru monedele comemorative împreuna cu formularul nr. 1 se depun la BNM de 
către participanți într-un plic închis cu  inscripția „pentru concursul „Elaborarea designului 
pentru monedele comemorative și jubiliare, emisia 2017 ”;  

8) plicul se depune de către participanți personal sau prin scrisoarea recomandată pe adresa: 
Banca Națională a Moldovei, bulevardul Grigore Vieru nr.1, MD 2005, Chișinău, bir. 116, până la 
data și ora stabilită la punctul  4 din prezentul Caiet de sarcini;  

9) participantul la concurs poate să depună designul pentru monedele comemorative și la 
adresa electronică Operatiuni.numerar@bnm.md,  cu  specificarea „pentru concursul 
„Elaborarea designului pentru monedele comemorative și jubiliare, emisia 2017 ”;    

10) participantul trebuie să se asigure că a primit o confirmare de la BNM pentru a fi sigur că 
a fost înscris; 

11) toate costurile legate de transportare/expediere etc. a designului prezentat în cadrul 
concursului sunt suportate integral de către participant. 
Notă: participantul la concurs, prin depunerea designului pentru monedele comemorative, 
confirmă disponibilitatea, în cazul câștigării concursului, de a semna contractul privind crearea 
designului și transmiterea drepturilor exclusive de autor pentru valorificarea acestora pe 
termen nelimitat  BNM. 
 
7. Comisia de evaluare: 

1) câștigătorii vor fi desemnați de o comisie instituită de BNM, 
2) comisia va selecta câte un design câștigător pentru fiecare monedă comemorativă; 
3) comisia va propune Consiliului de supraveghere al BNM pentru examinare designele 

monedelor comemorative și jubiliare, emisia 2017, desemnate drept cele mai reușite în cadrul 
concursului; 

4) Consiliul de supraveghere își rezervă dreptul expres  de a refuza rezultatele concursului. 
 
8. Criteriile de evaluare a designului: 

1)  respectarea cerințelor prezentului Caiet de sarcini; 
2) redarea reușită a tematicii monedei; 
3) posibilitatea realizării din punct de vedere tehnologic a designului pe suprafața monedei. 

 
9. Premierea câștigătorului: pentru  fiecare  design  câștigător,   BNM  va  oferi o primă în 
valoare de  2500 (două mii cinci sute) lei.  Din această sumă vor fi efectuate rețineri, conform 
legislației în vigoare. 
 
10. Date cu caracter personal: 

1) prin participarea la concurs, participantul își exprimă acordul cu prelucrarea datelor cu 
caracter personal furnizate BNM; 

2) organizatorul concursului se obligă să păstreze confidențialitatea și utilizarea datelor cu 
caracter personal în conformitate cu legislația în vigoare; 

3) organizatorul are dreptul să anunțe public numele participanților câștigători. 
 
11. Caietul de sarcini intră în vigoare la data aprobării și este valabil doar pentru concursul 
„Elaborarea designului pentru monedele comemorative și jubiliare, emisia 2017”. 
 
Relații de contact: tel: (+373) 22 822 355, (+373) 22 822 216 
                                     e- mail: Operatiuni.numerar@bnm.md  



  
 

  
  
 

 
 
 
 

 
Formular nr.1 

 
 

 
 
 
 

DATELE PERSONALE 
 
 
Numele, prenumele:____________________________________________________________________ 
Buletin de identitate: ___________________________________________________________________ 

                                                                                               (seria numărul, IDNP, data eliberării, autoritatea emitentă) 

Data naşterii:___________________________________________________________________________  
Domiciliu:______________________________________________________________________________  
Telefon:________________________________________________________________________________  
E-mail: _________________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”_____”___________2017        __________________ 
                    (semnătura) 

 


