Aprobat
prin decizia nr.02
din 22 februarie 2019
REGULAMENTUL
de organizare și desfășurare a competiției
GALA PREMIILOR PENTRU EGALITATE Ediția 2019

Gala Premiilor pentru Egalitate este un eveniment festiv, organizat în baza rezultatelor
unui concurs, realizat anual, în perioada aprilie-mai de către Consiliul pentru Egalitate,
pentru premierea persoanelor/entităților/echipelor lideri în acțiuni concrete de
prevenire a discriminării, de promovare a egalității și de protecție împotriva
discriminării. Membrii Comisiei selectează laureații Galei din nominalizările propuse
pentru secțiunile de concurs, convenite anual, în baza principiilor unei competiții
deschise și transparente.
Scopul și obiectivele
Scopul evenimentului este de a identifica, premia și promova performanțe și modele
de bună practică în domeniul nediscriminării în Republica Moldova.
Obiectivele propuse sunt de a cultiva principiile nediscriminării și egalității. Gala
Premiilor pentru Egalitate creează vizibilitate bunelor practici din domeniul asigurării
egalității.
Secțiuni de concurs:
1) Cel mai proactiv ONG
2) Cea mai proactivă entitate privată
3) Cea mai proactivă instituție publică
4) Cel mai activ petiționar
5) Cel mai proactiv jurnalist/instituție media

Calendarul competiției
Perioada de nominalizare 1 martie - 10 aprilie 2019

Nominalizările Galei
Pentru concurs, pot fi nominalizate, în funcție de secțiune, persoane fizice, entități
private și instituții publice active în domeniul drepturilor omului, organizații
neguvernamentale, asociații de studenți și tineri, care desfășoară activități de
susținere a principiului nediscriminării, ținându-se cont de criteriile de eligibilitate
descrise mai jos.
Concursul reprezintă un proces de participare publică.
Succesele și performanțele persoanelor/instituțiilor/echipelor nominalizate se vor
referi la perioada 25 mai 2018 - 1 martie 2019.
Nominalizările vor fi înaintate spre jurizare de către orice persoană sau entitate în
limbile română, engleză, rusă, sau oricare altă limbă minoritară în Republica Moldova.
Premiile vor fi decernate entităților și persoanelor care provin din diferite regiuni
geografice ale Republicii Moldova.
Formularul de nominalizare va conține următoarele informații:
1) numele persoanei sau entității/echipei nominalizate, categoria la care este
nominalizată, informații de contact;
2) numele persoanei sau entității care nominalizează, inclusiv informațiile de contact,
precum și detalii cu privire la relația între persoana sau entitatea nominalizantă și
persoana sau entitatea nominalizată;
3) expunerea succintă a motivelor, pentru care persoana sau entitatea/echipa
nominalizată merită să obțină trofeul. Textul de motivare, în volum de 500 - 1500 cuvinte
va include :
 argumentarea meritului persoanei sau entității/echipei nominalizate;
 enumerarea acțiunilor realizate de către persoana sau entitatea/echipa
nominalizată;
 descrierea succintă a activităților enumerate realizate de către persoana sau
entitatea/echipa nominalizată.
Pentru conformitate, pot fi anexate și alte dovezi care susțin nominalizarea (exemplu:
publicații, fotografii, video, audio, acorduri de parteneriat, mărturii ori scrisori ale
beneficiarilor și/sau scrisori de recomandare sau alte declarații ale terțelor parți).
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Pentru secțiunea „Cel mai proactiv jurnalist/instituție media” se vor anexa materialele
jurnalistice relevante realizate de nominalizați și publicate.
Nominalizările vor fi expediate în format electronic la adresa info@egalitate.md cu
mențiunea Nominalizare Gala Premiilor pentru Egalitate, sau vor fi prezentate într-un plic
sigilat, cu aceeași mențiune, expediat prin poștă sau depus personal la adresa: Bd. Ștefan
cel Mare 180, of. 405 MD-2004 , mun. Chișinău, Republica Moldova.
Trofeele pot fi înmânate și în baza cercetărilor independente a membrilor Comisiei de
concurs.
⃰Nominalizarea pentru secțiunea de concurs Cel mai activ petiționar ține în exclusivitate
de competența Comisiei de concurs.
Nota Bene! Nominalizarea acelorași persoane/entități/echipe se poate face numai pentru
o singură secțiune de concurs. La Gala Premiilor pentru Egalitate nu pot participa
câștigătorii edițiilor anterioare.
Criterii de eligibilitate
Sunt eligibile pentru competiție candidaturile ale căror activități:
1) se încadrează în perioada concursului (25 mai - 1 martie);
2) se referă la realizări în domeniul egalității;
3) au produs un impact social pozitiv, semnificativ și durabil;
4) prezintă indicatori de creativitate, vizibilitate, implicare și dedicație;
5) reflectă curajul de a aborda teme sau probleme dificile;
6) respectă standardele de etică, dând dovadă de profesionalism.
Câștigătorii premiilor nu trebuie să întrunească, în mod obligatoriu, toate criteriile de
mai sus.

Nominalizările persoanelor sau entităților, viziunile sau scopurile cărora contravin
drepturilor omului, principiului egalității și nediscriminării, principiilor integrității sau
statului de drept nu sunt eligibile pentru competiție.
Orice candidatură nominalizată poate fi eliminată din concurs, la orice etapă, dacă
organizatorii Galei dețin dovezi ce confirmă neîntrunirea criteriilor de eligibilitate.

Procesul de jurizare
Membrii Comisiei de concurs sunt desemnați prin ordinul Președintelui Consiliului. Din
comisie vor face parte membrii Consiliului, reprezentanți ai partenerilor internaționali de
dezvoltare, misiunilor diplomatice și societății civile.
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Membrii Comisiei urmează să-și îndeplinească responsabilitățile în bază de voluntariat. Ei
urmează să își declare orice conflict de interese și să se refuze de la orice decizie sau
evaluare în care există sau este perceput un conflict de interese.
Trofeul Gala Premiilor pentru Egalitate

Din cadrul fiecărei secțiuni de concurs va fi selectat câte un laureat al Galei (poate fi
persoană, echipă sau instituție). Acestuia i se v-a acorda un trofeu și o diplomă.
Trofeul reprezintă o formă geometrică (octogon) - simbol al egalității. Trofeul este
executat din sticlă și atestat ca fiind unic.
Folosirea materialelor
Organizatorii își rezervă dreptul de a folosi în materialele de promovare ale Galei Premiilor
pentru Egalitate numele participanților nominalizați pentru concurs, informații fotografii
sau alte materiale din formularul de nominalizare.
Propunerile protejate prin patente sau copyright se află în continuare sub incidența legii
dreptului de autor.
Dispoziții finale
Depunerea nominalizării pentru competiție implică acceptarea prezentului Regulament.
Organizatorii au dreptul de a anula, amâna sau modifica termenii și condițiile de
desfășurare a concursului.
Regulamentul Galei Premiilor pentru Egalitate va fi plasat pe site-ul Consiliului
egalitate.md în limbile română și rusă.
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