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Organele Locale de Specialitate în Domeniul învăţământului 
Conducătorilor instituţiilor de învăţământ general

Prin prezenta. Centrul Republican pentru Copii şi Tineret (CRCT) vă informează 

despre organizarea Concursului Republican al proiectelor ecologice „UPîEco”, 

ediţia a Vll-a, în perioada 17 martie - 05 iunie 2021, în conformitate cu Planul de 

activitate al CRCT.

Anexă: Regulamentul Concursului Republican al proiectelor ecologice ,,UP!Eco’ 
ediţia a Vll-a -  4 file.

Ex: Bejan Tatiana 
tel: (022) 856-219
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REGULAMENTUL

Concursului Republican al proiectelor ecologice „UPÎEco”, ediţia a Vll-a
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I. DISPOZIŢII GENERALE

1.1 Concursul Republican al proiectelor ecologice „UPÎEco”, ediţia a Vll-a, este organizat de 

Centrul Republican pentru Copii şi Tineret şi are ca scop promovarea educaţiei ecologice, 

dezvoltarea atitudinii responsabile în vederea menţinerii echilibrului ecologic, şi implicarea 

activă a copiilor şi tinerilor în acţiuni de protecţie a mediului.

1.2 Coneursul se organizează cu respectarea principiilor obiectivităţi!, transparenţei şi 

competitivităţii.

II. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

2.1 Coneursul Republiean al proiectelor ecologice „UPÎEco”, ediţia a Vll-a, se va desfăşura în 

perioada 17 martie -  05 iunie 2021.

2.2 Ofertele de participare vor fi expediate până la data de 21 mai 2021 la adresa electronieă 

extraschoo 1 @arti co. md.

2.3 Concursul se va desfăşura în două secţiuni:
> Secţiunea I: Eco fdmuleţ „Nu avem PLANeta B” (elevii claselor a V"-aX ir‘').

> Secţiunea II: Proiect „ECOmunitatea mea” (individual sau în grup până la 3 persoane, 

clasa a IX'“ -  a XII'“).
2.4 Câştigătorii vor fi desemnaţi de Comisia de jurizare a Concursului în perioada 24-31 mai 2021, 

în urma examinării dosarelor de participare depuse.

III. CONDIŢII DE PARTICIPARE

3.1 Participarea în Concurs este gratuită.
3.2 în Coneurs pot participa copii/tineri din instituţiile de învăţământ general din republică, cu 

respectarea regulilor de proteeţie şi prevenire a infecţiei Covid-19.

3.3 Participanţii la Concurs pot concura la una sau la ambele secţiuni:

>  Secţiunea I: Eco filmuleţ „Nu avem PLANeta B ”

3.4 La Secţiunea I pot participa elevii claselor a V'® -a Xlf^.
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3.5 Participanţii vor realiza un spot video care va conţine un mesaj de sensibilizare a oamenilor 

privind responsabilitatea faţă de natură şi mediu, şi necesitatea de a acţiona pentru salvarea 

naturii.
3.6 Spotul video nu va depăşi durata de 5 min., care va conţine argumentarea şi sugestii de acţiuni 

pentru salvarea mediului.
3.7 Oferta de participare {Anexa 1) şi spotul video realizat vor fi expediate până la data de 21 mai 

2021 la adresa electronică: extraschool@,artico.md.

> Secţiunea II: Proiect „ECOmunitatea mea”

3.8 La Secţiunea II pot participa elevii claselor a /X" -  a X II“.

3.9 Persoana sau grupul până la 3 elevi va elabora un proiect implementabil m comunitate.

3.10 Proiectul va descrie o problemă ecologică identificată în comunitate şi va include idei de 

soluţionare a acesteia.
3.11 Structura proiectului: problema identificată, obiective, descriere, buget estimativ.

3.12 Formatul proiectului: 600-3000 cuvinte în format Word sau PDF (fontul Times Xew Roman, 

dimensiunea 14pt., spaţiul între rânduri 1,5 intervale).
3.13 Oferta de participare {Anexa 1) şi proiectul elaborat (varianta electronică) vor fi expediate 

până la data de 21 mai 2021 la adresa electronică: extraschool@,artico.md.

IV. JURIZAREA ŞI PREMIEREA

4.1 Jurizarea Concursului va fi efectuată de membrii Comisiei de jurizare în perioada 24-31 mai 

2021.

4.2 Vor fi examinate doar dosarele expediate până la data de 21.05.2021 inclusiv.

4.3 Proiectele ce nu întrunesc condiţiile prezentului Regulament nu vor fi acceptate.

4.4 Comisia de jurizare va fi formată din specialişti/experţi în domeniu, care vor evalua dosarele în 

baza criteriilor indicate în pct. 4.5.

4.5 Criteriile de jurizare:

Secţiunea I
Eco filmulet „Nu avem PLANeta B ”

Secţiunea II
Proiect „ECOmunitatea mea”

1. Argumentarea 1. Actualitatea problemei

2. Originalitatea 2. Originalitatea soluţiilor propuse

3. Persuasiunea mesajului 3. Posibilitatea implementării proiectului

Punctajul de apreciere de la 1 până la 10 pentru fiecare criteriu



4.6 Câştigătorii vor fi desemnaţi în baza clasamentului descrescător al punctajului acumulat pentru 

fiecare dosar la secţiunile Concursului.
4.7 Actul prin care se confirmă rezultatele jurizării este Procesul-verbal al şedinţei Comisiei de 

jurizare la care se anexează fişele de jurizare.

4.8 Decizia Comisiei de jurizare este finală şi incontestabilă.

4.9 Toţi participanţii la Concurs vor primi diplome de participare, transmise în format electronic.

4.10 Câştigătorii (locul I, II, III) vor fi premiaţi cu diplome de merit şi premii băneşti pentru fiecare 

secţiune. Fondul de premiere -  4000 Iei:

> Secţiunea 1 - Eco filmuleţ „ Nu avem PLANeta В ”
Locul I -  900 lei;
Locul II -  650 lei;
Locul III -  450 lei.

> Secţiunea II -  Proiect „ ECOmunitatea mea ”
Locul I -  900 lei;
Locul II -  650 lei;
Locul III -  450 lei.

V. DISPOZIŢII FINALE

5.1 Participanţii la Concurs vor respecta regulile de protecţie şi prevenire a infecţiei Covid-19.

5.2 Rezultatele Concursului vor fi făcute publice pe data de 05 iunie 2021 prin intermediul site-ului 

organizatorului www.artico.md şi a paginii oficiale Facebook ARTICO.

5.3 Cadrele didactice îndrumătoare vor primi Certificate de participare în format electronie la 

adresa stipulată în Oferta de participare (Anexa nr. 1).
5.4 Organizatorul are dreptul să folosească în materialele de promovare a Concursului numele 

participanţilor/instituţiilor de învăţământ, imaginile foto.

5.5 Ridicarea premiilor va avea loc la Centrul Republican pentru Copii şi Tineret (bd. Ştefan cel 

Mare şi Sfânt, nr. 169, тип. Chişinău).

Persoana de contact:
Tatiana Bejan, metodist în învăţământul general, 
tel: (022) 856 219; e-mail: extraschool@artico.md

http://www.artico.md
mailto:extraschool@artico.md


Anexa 1

Oferta de participare

la Concursul Republican al proiectelor ecologice „UPÎEco”, ediţia a Vll-a

> Localitatea:

> Instituţia:

> Date de eontact ale instituţiei: tel: , e-mail:

> Numele, prenumele eadrului didaetie îndrumător:

Tel: e-mail:

> Seetiunea

> Lista participanţilor:

Nr Nume Prenume Clasa Adresa de e-mail

1.

2.

3.

4.


