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SIMPOZION – CONCURS  

„APA ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ ” 

REGULAMENT DE PARTICIPARE 

I. PRECIZĂRI GENERALE 

 Având in vedere ca ONU a stabilit ca în anul 2015 „Ziua mondială a apei” să fie sărbatorită sub 
sigla „WORLD WATER DAY – 2015 – WATER  AND SUSTAINABLE  DEVELOPMENT”, 
tematica pentru Simpozionul – Concurs din acest an se înscrie în această zonă, simpozionul fiind numit 
„APA ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ ” 

Acesta  va cuprinde următoarele secţiuni: 

1. Secţiunea Materiale tematice:  

 subsecţiunea Afişe; 

 subsecţiunea Desene; 

 subsecţiunea Pliante; 

2. Secţiunea Arte vizuale - multimedia:  

 subsecţiunea Prezentare Power - Point 

 subsecţiunea Film. 

Înscrierea participanţilor se va face până în data de 10.03.2015, la prof: Pandrea Marcela, Talabă 

Gabriela,la tel/fax: 0268/211933 sau prin e-mail :  gr_sc_senchea@ahoo.com, sau apasenchea@yahoo.com  

Se vor preciza: titlul lucrării, elevii participanţi (maxim 2 elevi/ lucrare), numele profesorului 

coordonator, şcoala de provenienţă. 

Participanţii vor trimite lucrările împreună cu fişa de participare într-un singur fişier ataşat, pe 

adresa electronică a concursului, apasenchea@yahoo.com, în perioada 10.02.2015 - 10.03.2015, respectiv, 

prin Poşta Română pentru secţiunea Arte vizuale/ Multimedia. Un concurent poate participa la una sau 

mai multe secţiuni/ subsecţiuni, în condiţiile respectării regulamentului. 

II. PRECIZĂRI SPECIFICE SECŢIUNILOR 

1. Secţiunea Materiale tematice 

 Tema generală a secţiunii este „APA ”. 

 Pot participa elevi din clasele  a IX-a – a XII-a. Materialele  trebuie să nu mai fi fost participante la 

vreun concurs, premiate la vreo manifestare sau publicate (inclusiv pe internet).  



 

2. SECŢIUNEA MULTIMEDIA 

 Materialele trimise nu trebuie să mai fi fost participante la vreun concurs, premiate la vreo manifestare 

sau publicate (inclusiv pe internet). În cazul în care nu se va respecta această condiţie, concurentul va fi 

eliminat din concurs şi va suporta consecinţele legii. 

 Lucrările vor fi trimise prin Poşta Română (CD/DVD) la adresa Liceului Tehnologic „Av. Dr. Ioan 

Şenchea”, Str. Vlad Ţepeş, Nr. 11B, Făgăraş, cod 505200, jud. Braşov, cu menţiunea Pentru 

Simpozionul - Concurs   „Apa şi dezvoltarea durabilă” sau prin e-mail pe adresa concursului 

apasenchea@yahoo.com.  

 O lucrare poate fi realizată de maxim 2 elevi şi coordonată de un profesor. 

 Prezentările Power Point trebuie să conţină între 15 şi 20 slide-uri. 

 .Filmele concurente la această secţiune trebuie să aibă o durată de maximum cinci minute.  

 Lucrările trimise, participante sau neparticipante la concurs, nu vor fi returnate autorilor. 

 Drepturile de autor rămân în posesia autorului, dar prin participarea la concurs, autorul este de acord 

să fie folosite imaginile lucrărilor sale pentru publicitate şi reclamă pentru concurs. 

III. JURIZAREA LUCRĂRILOR ŞI PREMIEREA 

Juriul va accorda premii şi menţiuni pentru cele două secţiuni. Premiile sunt oferite de către 

Societatea APĂ – CANAL SIBIU, filiala Făgăraş si Centrul Europe-Direct Făgăraş.  

Fiecare  participant, va primi  mapa cu programul activităţii, diploma de participare, CD-ul  (la 

cerere). 

Premierea va avea loc în ziua Simpozionului,  pe data de 20.03.2015.  

Notă: în cazul în care laureaţii concursului nu vor participa la festivitatea de premiere, diplomele 

premiile le vor fi trimise prin poştă cu plata ramburs. 

Echipa de Proiect: 

Responsabili: Director de proiect, dr.ing.. Paler Aurel 

  Coordonatori, prof. Pandrea Marcela 

Coordonatori evaluare secţiunea Materiale tematice 

prof. Talabă Gabriela 

ing.Cornea Viorica 

Coordonatori evaluare secţiunea Multimedia 

prof. Mămăligă Cornelia 

informatician Mateiaş Cătălin 

 

 



 

 

FIŞĂ DE PARTICIPARE 

 

 

Unitatea şcolară: ....................................................................................................................................... 

Adresa completă a şcolii: .......................................................................................................................... 

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător: ............................................................................ 

Numele şi prenumele elevului/clasa: ....................................................................................................... 

Telefon......................................................     E-mail.................................................................................. 

Secţiunea/subsecţiunea: ........................................................................................................................... 

Titlul lucrării 

1. .......................................................................................................................................................... 

2. .......................................................................................................................................................... 

3. .......................................................................................................................................................... 

 

 

Am luat la cunoştinţă prevederile regulamentului concursului. 

 

 

 

 

 

 

 

Data                                                                                             Semnătura 


