
Regulamentul concursului „ECO-FRIENDLY” 2017, ediția 1 
 

Concursul educațional „Eco-Friendly” face parte din proiectul de promovare a 

 Campaniei „Eco-Friendly” ca scop optimizare a consumului de electricitate, utilizarea surselor 
regenerabile de energie, reducerea deșeurilor industriale prin colectarea și reciclarea deșeurilor. 

                                                                                       

Preambul 

Prezentul regulament reprezintă ansamblul condițiilor și normelor privind desfășurarea concursului 
educațional „Concurs ECO- Friendly” 2017, ediția 1 

Articolul 1. Organizatorii și scopul concursului: 

IP.Centrul Educativ Cultural Social Economic si Francofon (CECSEF) în parteneriat cu DGETS, 
Primaria Municiupiului Chişinău şi Oficiul Național al Viei si Vinului, denumiți în 
continuare Organizatori au inițiat un proiect educațional, dezvoltat la nivel municipal, care are ca scop 
familiarizarea elevilor cu procesul de colectare separată a deșeurilor de ambalaje si a dezvolta 
creativitatea elevilor prin elaborare obiecte de arte cu dopuri de vin. 

Organizatorii, pentru buna funcționare a proiectului educațional, au hotărât următoarele: 

 Concursul să aibă un Regulament Oficial. 

 Participanţii la acest concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial. 

 Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de 
modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări 
pe site-ul:www.cecsef.org.  
 
Compunerile artistice create de elevi trebuie să ajungă la organizatori până la data de 26 noiembrie. 
pe 01 decembrie compunere vor fie expuse şi selectate de către un juriu ales de organizatori. 
Pe 15 decembrie câştigători vor fi premiate. 
 
Articolul 2. Locul organizării concursului 

Proiectul este realizat în unitățile de învățământ selecționate în baza unui acord încheiat cu DGETS:  
 

Articolul 3. Condiții de participare 

3.1. La concurs au dreptul de a participa elevii și învățătorii din unitățile de învățământ înscrise în 
proiect. 

3.2. Nu pot participa la acest concurs Organizatorii, angajaţii Organizatorilor, Membrii Juriului, Partenerii 
proiectului şi nici rudele acestora de gradul I. 

3.3. Pentru a participa în concurs, cadrului didactic desemnat de inspectoratul de care aparține are 
obligația de a se înscrie pe site-ul www.cecsef.org 

3.4.. Cadrul didactic va oferi fiecărui elev posibilitatea de a participa la concurs. 

3.4.1. Fiecare cadru didactic va verifica cunoștințele si creativitatea fiecărui elev în parte, printr-o temă 
constând într-un obiect de arte compuse de dopuri de vin. 

http://www.cecsef.org/


3.5. Fiecare cadru didactic va selecta cea mai bună compunere din clasă și o va înscrie în 
concursul „Eco-Friendly” pe site-ul www.cecsef.org. 
Fiecare clasă/învățător trebuie să înscrie, în urma evaluării tuturor obiectelor de artă, o singură lucrare 
în concurs. 
3.6. Cadrul Didactic are obligația de a înscrie fișa cu notele obținute de toți elevii din clasă pentru 
compunerile pe care le-au realizat (notele sunt acordate de cadrul didactic al clasei respective). 

Articolul 4. Cerinţe referitoare la compunere 

Cerințe de redactare: 

1. Trebuie sa fie compus de dopuri de vin; 
2. Să aibă un titlu adecvat temei abordate; 
3. Să facă referire la o temă/subiect de promovare a Republicii Moldovei; 
4. Să prezinte un mod creativ din puncte de vedere copiilor; 
5. Să nu fie făcut de adulți. 

 
Articolul 5.  Transmiterea materialelor                                                                                  

5.1. Compunerile selectate vor fi fotografiate si încărcate (upload) în format electronic la adresa 
info@cecsef.org, cu mențiunea “ concursul „ECO-Friendly”. 
5.2. Compunerea (poza) va fi încărcată (upload) pe site de către cadrul didactic înscris în competiție. 
5.3. Pe 01 decembrie 2017, lucrările de artă vor fi expuse. 

Toate materialele înscrise de școlile participante la proiectul educaţional 2017 sunt proprietatea 
« Instituția Privata CECSEF » şi vor putea fi folosite în scopul promovării proiectului educațional. 
 
Articolul 6. Tipuri de fişiere acceptate 

6.1. Foto: jpeg, .png, (dimensiune acceptată – maximum 1MB). 

Articolul 7. Calendarul concursului 

7.1. Înscriere pe site-ul www.cecsef.org din data de 20 octombrie 2017. 
*Menționăm că perioada de înscriere poate fi extinsă, în funcție de solicitările înaintate de participanți. 
Orice modificare va intra în vigoare doar după publicarea unui anunț scris pe site-ul: www.cecsef.org 
 

7.2. Adunare de materiale dopuri de vin în clasă: 

7.3. Realizarea compunerilor de către elevi  

7.4. Selectarea celei mai bune lucrări din clasă și înscrierea acesteia pe site: 

7.5.. Perioada de Evaluare și jurizare a compunerilor de către juriu : 

01 dec-14 dec 2017 (2 săptămâni) 

7.8. Afișarea rezultatelor: 14 dec 2017 

Contestațiile pot fi depuse în maximum 24 de ore. 

7.9. Listă finală rezultate: 15 decembrie 2017 

 

http://www.cecsef.org/
http://www.cecsef.org/


Articolul 8. Evaluarea concursului 

Evaluarea concursului . 

8.2. Punctajul oferit de comisia de jurizare 

8.2.1. Comisia de jurizare va fi formată din reprezentanţi ai CECSEF, DGETS, Primăria Municipiului 
Chişinău și din reprezentanţi ai Oficiul Național al Viei şi Vinului Moldova 

8.2.2. Punctajul oferit de DGETS va reprezenta 30% din calculul final al punctajului. 

8.2.3. Punctajul oferit de reprezentanţii Oficiul National al Viei si Vinului va reprezenta 30% din calculul 
final al punctajului. 

8.2.4. .Punctajul oferit de CECSEF va reprezenta 40% din calculul final al punctajului 

8.2.5. Punctajul oferit de comisia de jurizare are o pondere de 100% în calculul final al punctajului pentru 
fiecare compunere. 

8.3. Formulă de calcul: 

Nota maximă pe care o compunere o poate obține este nota 10, fiind calculată astfel: 

Numărul maxim de puncte oferit de DGETS este 3 de puncte, echivalentul a 30% din nota finală 
normată la 10. 

Numărul maxim de puncte oferit de Oficiul Național al Viei si Vinului este 3 puncte, echivalentul a 30% 
din nota finală normată la 10. 

Numărul maxim de puncte oferit de CECSEF este 4 puncte, echivalentul a 30% din nota finală normată 
la 10. 

Ulterior, în baza lucrării cu cel mai mare număr de voturi, se va stabili raportul de puncte pe care îl 
obține fiecare compunere înscrisă. 

Articolul 9. Criterii de jurizare 

9.1.1. relevanţa compunere artistică; 

9.1.2. originalitatea și creativitatea interpretării subiectului; acele compuneri în care sunt inserate 
compilații de fragmente care nu aparțin participantului și provin din alte surse (facut de adulți) vor fi 
excluse din concurs; 

9.1.3. relaţionarea compunere artistică cu subiectul : Moldova; 

9.1.4. respectarea cerințelor din regulamentul respectiv. 

9.2. Oferirea punctajelor: 

9.2.1. Să aibă structura specifică unei lucrări de artă: (0-10 puncte) 

9.2.2. Să aibă un titlu; (0-10 puncte) 



9.2.3. Să reprezinte, în mod creativ, o concluzie pe care copiii au desprins-o despre promovare 
Republicii Moldova; (0-30 puncte) 

Articolul 10. Premiile 

10.1. Locul I: primii cinci elevi câștigători (cele mai mari cinci punctaje obținute în urma jurizării)   

10.2. Locul al II-lea: următorii zece câștigători (după locul I), în ordinea descrescătoare a punctajelor 
din clasament, vor primi diploma de excelență. 

10.3. Locul al III-lea: următorii participanți (după locul al II-lea, vor primi câte o diplomă de participare; 

Articolul 11. Diverse 

11.1. Acest concurs este organizat de Institutia Privată “CECSEF”, în cadrul proiectului de promovare 
Campania „Eco-Friendly””,care  are ca scop optimizarea consumului de electricitate, utilizarea surselor 
regenerabile de energie, reducerea deșeurilor industriale prin colectarea și reciclarea deșeurilor cu 
sprijinul DGETS  și ONVV implementat prin intermediul DGETS si CECSEF 

11.2. Regulamentul prezentului concurs este disponibil pe site-ul www.cecsef.org 
11.3. Persoană de contact – Mariana Sapescu (ro): mariana.sapescu@cecsef.org (+373) 789 235 00 
           Svetlana Stopceac (ru):svetlana.stopceac@cecsef.org (+373) 799 00 150 
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