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SECȚIUNEA A: INFORMAȚII GENERALE

1. Concursul Național de desen “Supereroii lui Picurici” (denumit în continuare şi
„Concursul”) care face obiectul prezentului regulament are ca scop realizarea de lucrări
creative relevante pentru campania de conștientizare APA NOASTRĂ desfășurată în
cadrul proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”, beneficiar: Ministerul
Apelor și Pădurilor. Obiectivul principal al acestei campanii de conștientizare este corecta
informare a populației asupra consecințelor negative ale poluării apelor cu nitrați din
surse agricole asupra sănătății publice și mediului înconjurător, precum și instaurarea
unor bune practice menite să mențină apele curate.
2. Organizatorul concursului este Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP), cu sediul în
Calea Plevnei 46, București, http://apepaduri.gov.ro/, instituţie publică, cu personalitate
juridică, aflată în subordinea Guvernului. Concursul se derulează în parteneriat cu
Ministerul Educației Naționale (MEN), cu sediul în Strada General H. M. Berthelot 2830, București, https://www.edu.ro/, în baza Protocolului de colaborare nr.
9490/21.08.2019.
3. Concursul se va organiza şi derula cu sprijinul SC MEDIA ONE SRL
(Consultantul), cu sediul în strada Nicoale Iorga nr. 5, Sector 1, București,
www.mediaone.ro, tel/fax 021.315.05.16 / e-mail: office@mediaone.ro, care va acţiona în
numele şi/sau pe seama Organizatorului în acest sens, în baza contractului de servicii nr.
ce acționează în numele Organizatorului în baza contractului nr. 01/FBS/2018 încheiat cu
acesta, în relație cu toți factorii implicați în derularea și organizarea Concursului.
4. Concursul se va derula în conformitate cu prezentul Regulament (denumit în
continuare şi “Regulamentul”). Regulament înseamnă prezentul document și toate
eventualele actualizări/completări la acesta, fiind în ansamblul său obligatoriu în mod
necondiţionat pentru toţi participanţii.
5. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe durata
concursului, prin publicarea acestuia pe portalul www.apanoastra.ro, secțiunea
Concurs-Supereroii-lui-Picurici
6. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe durata concursului,
urmând ca asemenea modificări să intre în vigoare numai după publicarea prealabilă a
acestora, pe site-ul www.apanoastra.ro
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SECȚIUNEA B: CALENDAR ȘI ETAPE
CALENDARUL CONCURSULUI
I. Înscrierea Școlilor Participante și pregătirea Concursului:

7 oct 2019- 23 ian 2020

II. Derularea Etapei Locale a Concursului:

27 ianuarie - 20 mai 2020

III. Derularea Etapei Naționale a Concursului:

30-31 mai 2020, București

SECȚIUNEA C: METODOLOGIA DERULĂRII CONCURSULUI
I. ÎNSCRIEREA ȘCOLILOR PARTICIPANTE ȘI PREGĂTIREA
CONCURSULUI
I.a. Înscriererea şi participarea la concurs sunt gratuite.
I.b. Concursul se adresează școlilor cu clase pregătitoare și I-VIII din mediul rural și
urbanul mic/asimilabil („Școlile participante” iar fiecare dintre dintre acestea „Școala
participantă”), respectiv școlarilor din ciclurile primar și gimnazial („Concurenții”, iar
fiecare dintre aceştia „Concurentul”).
I.c. Concursul are două categorii, după vârsta Participanților:
 Categoria nr. 1 pentru elevi ai claselor pregătitoare și I-III (vârsta: 6-9 ani)
 Categoria nr. 2 pentru elevi ai claselor IV-VI (vârsta: 10-13 ani)
I.d. Participarea în Concurs este limitată la un număr de 200 de școli. Înscrierea școlilor
interesate se va putea face în intervalul 7 octombrie – 8 noiembrie 2019, după principiul
primului înscris, pe portalul www.apanoastra.ro/concurs-Supereroii-lui-Picurici. Înscrierea
presupune crearea unui cont de concurs pe portal și validarea informațiilor solicitate.
Secțiunea de înscriere în concurs se va închide automat la momentul atingerii
numărului de 200 școli înscrise/conturi valide create.
I.e. Fiecare școală interesată va completa informațiile solicitate în formularul de înscriere
online afișat automat la crearea Contului de Concurs. După generarea Contului de
Concurs, școala interesată va primi pe adresa de email comunicată la înregistrare un mesaj
cu instrucțiuni ce va conține Codul Participantului (un cod numeric unic generat), datele de
login și atașate formularele 1, 2, 3 ce vor fi utilizate pe durata derulării Concursului,
conform prezentului Regulament.
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I.f. În această etapă, școlile vor utiliza Formularul I-Fișa de înscriere, ce va fi completat de
cei în drept și transmis în format scanat (.pdf) la adresa concurs@map.gov.ro pentru validarea
participării.
I.g. Odată Formularul I- Fișa de Înscriere transmisă și validată de Organizatorul
Concursului, un mesaj de validare va fi transmis pe adresa de email a școlii, fiind astfel
confirmată înscrierea Școlii participante.
I.h. Pe durata perioadei de înscriere va fi afișat un contor al numărului de înscriși, pentru
vizualizarea locurilor disponibile rămase. La atingerea numărului de 200 Școli Participante,
în locul formularului de înregistrare va fi afișat un mesaj corespunzător.
I.i. Organizatorul concursului (prin Consultant) va transmite către Școlile participante, până
la data limită de 23 ianuarie 2020, materialele necesare pentru participarea elevilor în etapele
următoare ale concursului.
Fiecare Școală participantă va primi următoarele materiale de informare:
-

II.

100 pliante educaționale
50 de broșuri școlare “Supereroii lui Picurici”+ CD

DERULAREA ETAPEI LOCALE A CONCURSULUI

II.a. La data de 27 ianuarie 2020, orele 12.00, pe portalul www.apanoastra.ro/concursSupereroii-lui-Picurici vor fi lansate Temele Concursului, câte una pentru fiecare
Categorie. După lansarea temelor, elevii vor realiza lucrări în vederea selecției pentru
participarea în Concurs_Etapa locală. Materialele necesare realizarii Lucrărilor sunt asigurate
de Școlile Participante/Concurenți.
II.b. În cadrul acestei etape, fiecare dintre cele 200 Școli participante selectează la nivel
intern câte trei Concurenți pentru fiecare Categorie, respectiv șase Concurenți/Școală
participantă. Selecția lucrărilor se va realiza la nivelul fiecărei Școli participante, sub
supravegherea profesorului coordonator/cadrelor didactice desemnate.
II.c. Condiții de eligibilitate a Concurenților:


să dețină un număr matricol valabil înregistrat la Școala Participantă la Concurs



să se încadreze în Categoriile de vârstă sau an de studiu stabilite la pct. 3.3. din
prezentul Regulament



să existe acordul parental privind utilizarea datelor personale și a imaginii
Concurentului în cadrul activităților conexe Concursului
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II.d. Fiecare Concurent va avea dreptul de a participa în Concurs cu o singură lucrare
(“Lucrarea”), la o singură Categorie de Concurs.
II.e. Condiții de înscriere a Lucrărilor. Criterii de excludere


Fiecare Școală participantă va selecționa câte șase Concurenți, asigurându-se de
eligibilitatea acestora conform prezentului Regulament, fiecare prezentând câte o
Lucrare, respectiv maxim trei pentru fiecare Categorie de Concurs.



Folosind datele de logare specifice aferente Contului de Concurs validat și activ în
etapa anterioară, fiecare Școală participantă va încărca Lucrările, prin completarea
informațiilor solicitate în câmpurile specifice, folosind opțiunea ADAUGĂ
LUCRARE și încărcarea (upload) fișierelor cu lucrările. Sunt acceptate doar
fișiere în format .png sau .jpg cu o limită maximă admisă de 3MB/fișier.



După încărcarea Lucrărilor, în maxim 24 de ore lucrătoare fiecare Școala
Participantă va transmite Formularul 2_Formularul de înscriere Lucrări la
adresa de email: concurs@map.gov.ro, pentru verificarea prealabilă a eligibilității
Concurenților.



După confirmarea eligibilității Concurenților, Școala Participantă va primi un
mesaj email de confirmare pentru încărcarea cu succes a Lucrărilor.



În cazul în care sunt identificate aspecte de neeligibilitate privind participarea
Concurenților (v. pct. II.c), Școala Participantă va fi notificată printr-un mesaj
email conținând detalierea aspectelor identificate, precum și instrucțiuni privind
soluțiile și termenele de remediere. În cazul remedierii situațiilor identificate
conform instrucțiunilor primite, Școala Participantă va primi un mesaj email de
confirmare pentru încărcarea cu succes a Lucrărilor. În caz contrar, contul de
concurs va fi dezactivat iar participarea la concurs nu va mai fi posibilă.

II.g. Lucrările selecționate de fiecare Școala Participantă vor putea fi încărcate pe portal până
la 25 februarie 2020, orele 12:00 (Data Limită). După expirarea Datei Limită secțiunea
ADAUGĂ LUCRARE nu va mai permite încărcarea de fișiere. În total vor fi înscrise în
concurs maxim 1200 lucrări din maxim 200 școli participante la nivel național.
II.h. La data de 2 martie 2020, orele 12:00, Lucrările înscrise în Etapa Locală și validate
conform pașilor anteriori vor fi afișate în secțiunea GALERIE LUCRĂRI_ETAPA
LOCALĂ, devenind disponibile pentru VOT.
II.i. Perioada de evaluare a Lucrărilor
După afișarea lucrărilor în secțiunea GALERIE LUCRĂRI_ETAPA LOCALĂ, va începe
evaluarea și votarea acestora, prin Juriul desemnat și prin voturi publice exprimate pe
portalul www.apanoastra.ro.
Evaluarea Lucrărilor înscrise la Etapa Locală se va derula în intervalul 2 - 22 martie 2020.
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II.j. Metodologia de Selecție a Concurenților pentru Etapa Națională:
Fiecare Lucrare afișată în secțiunea GALERIE LUCRĂRI_ETAPA LOCALĂ va obține un
SCOR FINAL (maxim 100,00 puncte) ce va reprezenta cumularea punctajelor din
Secțiunea 1-Votul Juriului (maxim 75,00 puncte) și Secțiunea 2-Votul Publicului
(maxim 15,00 puncte), la care se adaugă 10,00 puncte din oficiu.


Secțiunea 1- Votul Juriului:
Juriul va fi compus din trei membri:
 un reprezentant al Ministerului Apelor și Pădurilor
 un reprezentant al Ministerului Educației Naționale
 un reprezentant al Consultantului
Vor fi punctate numai lucrările validate, care corespund condiţiilor menţionate în
prezentul Regulament, pe baza următoarelor Criterii de Jurizare:
1. Relevanță pentru temă -

maxim 25,00 puncte

2. Originalitate -

maxim 25,00 puncte.

3. Formă şi estetică -

maxim 25,00 puncte

Fiecare membru al juriului va putea acorda punctaje de la 1 la 25,00 pentru fiecare dintre
Criteriile de Jurizare. Pentru stabilirea punctajului acestei secțiuni se vor aduna toate
punctajele acordate de fiecare membru al juriului și se va face media aritmetică raportat
la numărul membrilor juriului (3). Punctajul maxim care poate fi obținut în această
secțiune de o lucrare eligibilă este 75,00 de puncte.


Secțiunea 2 - Votul publicului: cele 1200 (maxim) lucrări încărcate de Școlile
Participante sunt afișate în secțiunea GALERIE LUCRĂRI_ETAPA LOCALĂ și
disponibile spre VOT public pe portalul web, fiecare Lucrare din galerie având activat
un buton specific „Click aici pentru a vota această lucrare”. Un IP unic poate vota o
singură Lucrare din fiecare Categorie de Concurs, respectiv un IP unic va putea vota în
total maxim două lucrări diferite din Categorii diferite de Concurs. Dacă IP-ul este deja
înregistrat în lista votanților (respectiv s-a votat deja utilizând respectivul IP), în locul
butonului „Click aici pentru a vota această lucrare” se va afișa un mesaj „Ați votat deja
o lucrare din această categorie”.
Publicul va putea vota începând cu data de 2 martie 2020 orele 12.00, până la Data
Limită: 22 martie 2020, orele 22.00. După expirarea datei limită, opțiunea de vot va
deveni inactivă.
Pe durata perioadei de VOT va fi afișat în timp real numărul de voturi exprimate de
public pentru fiecare Lucrare din Galerie.
Punctajul maxim care poate fi obținut în această secțiune de o lucrare eligibilă este
15 de puncte.
Punctajul maxim (15 puncte) va fi obținut de lucrarea ce acumulează cel mai mare
număr de voturi valabil exprimate din partea publicului (Vmax). Pentru celelalte lucrări,
punctajul (Pn) se calculează proporțional, astfel: P(n) = Vn/Vmax *15, unde Vn = numar
voturi obtinut de o lucrare (n), iar Vmax= cel mai mare numar de voturi obtinut de
lucrarea ce obtine punctaj maxim
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Calcularea SCORULUI FINAL și stabilirea Clasamentelor
Pentru fiecare Lucrare, punctajul obținut la Secțiunea 1 (maxim 75,00 puncte) se va
aduna la cel obținut în Secțiunea 2 (maxim 15,00 puncte), 10,00 puncte fiind acordate
din oficiu. Astfel, o lucrare va putea acumula maxim 100,00 puncte.
În baza punctajelor obținute, va fi stabilit SCORUL FINAL și Clasamentul fiecărei
Categorii
În cazul în care mai multe lucrări înregistrează SCOR FINAL egal, acestea vor fi
departajate după următoarele criterii, conform ordinei de precedență de mai jos:
a) Cel mai mare punctaj obținut din votul publicului (Secțiunea 2)
b) Cel mai mare punctaj obținut la Secțiunea 1, criteriul 1 “Relevanța pentru temă”
(media aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al juriului la respectivul
criteriu)
c) Cel mai mare punctaj obținut la Secțiunea 1, criteriul 2 “Originalitate” (media
aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al juriului la respectivul criteriu)
d) Cel mai mare punctaj obținut la Secțiunea 1, criteriul 3 “Forma si estetica” (media
aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al juriului la respectivul criteriu)
e) Data/ora înregistrării Lucrării în platforma www.apanoastra.ro, pe principiul primului
înscris.

II.k. Anunțarea rezultatelor obținute în urma finalizării Etapei Locale și confirmarea
participărilor în Etapa Națională
Pe 26 martie 2020, orele 15.00 pe portalul www.apanoastra.ro se vor afișa clasamentele
finale pentru fiecare Categorie de Concurs. Primii 20 de Concurenți clasați la fiecare
Categorie de Concurs se vor califica în Etapa Națională, fiind publicată Lista Concurenților
calificați în Etapa Națională.
Participarea Concurenților la Etapa Națională va fi procesată de Organizator după primirea și
validarea documentului oficial- ANGAJAMENT DE PARTICIPARE (și acordurile aferente
privind prelucrarea datelor personale)- Formularul 3. Acesta va fi transmis format scanat/pdf
după completarea și semnarea sa la adresa de email: concurs@map.gov.ro până la data de 27
martie 2020, orele 15.00.
În cazul în care nu sunt primite confirmări de participare pentru toți cei 40 de Concurenți
selecționați până la data limită, pe data de 30 martie 2020, orele 14.00 se va publica pe
portalul www.apanoastra.ro, Lista actualizată a Concurenților calificați în Etapa
Națională.
Aceasta va elimina Concurenții calificați inițiali, dar pentru care nu a fost confirmată și
participarea prin validarea unui angajament de participare, și va fi completat până la maxim
40, cu noi Concurenți în ordinea clasamentului afișat pe portal www.apanoastra.ro.
Confirmarea participării eventualilor noi Concurenți calificați afișați în Lista actualizată se va
transmite prin ANGAJAMENT DE PARTICIPARE urmând procedura descrisă mai sus,
până la data de 31 martie 2020, orele 14.00.
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În data de 2 aprilie 2020, orele 15.00, pe portalul www.apanoastra.ro va fi publicată Lista
finală a a Concurenților calificați în Etapa Națională. În cazul în care nu sunt completate
cele 40 de locuri disponibile, vor participa doar cei pentru care au fost primite și validate
ANGAJAMENTELE DE PARTICIPARE (și acordurile aferente privind prelucrarea datelor
personale) în cele două etape (24 martie și 26 martie 2020).
În cazul în care, Concurentul confirmat constată că se află în imposibilitatea de a participa la
Etapa Națională (din motive medicale/școlare), Organizatorii trebuie anunțați în scris până la
data de 30 aprilie 2020, cel mai târziu, de Profesorul Coordonator/reprezentantul legal al
Școlii Participante printr-un email transmis la adresa: concurs@map.gov.ro
După expirarea datei limită de 30 aprilie 2020, în cazul neparticipării la Etapa Națională a
unui Concurent confirmat, costurile aferente facilităților blocate vor fi rambursate
Consultantului/Organizatorului de Școala Participantă (no-show).

II.l. Transmitere premii participare la etapa locală: 22 aprilie-20 mai 2020
Toți Concurenții participanți și Profesorii Coordonatori participanți la etapa locală vor primi
din partea Organizatorului premii de participare constând în:



diplomă de participare acordată de către cele două ministere
set obiecte promoționale (mascota Picurici, șapcă, tricou personalizate)

Pachetele vor fi expediate prin poștă fiecăreia dintre Școlile Participante, distribuția
diplomelor și materialelor către Concurenți fiind asigurată de fiecare Profesor Coordonator.
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III. DERULAREA ETAPEI NAȚIONALE A CONCURSULUI
III.a. Cei 40 de Concurenți (maxim) înscriși în Lista finală a Concurenților Calificați la
Etapa Națională se vor deplasa la București pentru susținerea concursului de desen_proba
finală.
Aceasta va avea loc în București, la Palatul Național al Copiilor pe data de 30 mai 2020,
orele 10.00.
Concursul va consta în realizarea unei lucrări pe o temă conexă campaniei APA NOASTRĂ,
în condiții de examen. Finaliștii vor realiza lucrări grafice pe o temă la prima vedere (fiecare
categorie de vârstă va avea câte o temă de concurs), având la dispoziție un timp limitat (max
3 ore). Lucrările finale vor fi realizate în priză directă, sub supravegherea organizatorilor.
Materialele necesare realizării Lucrărilor finale sunt asigurate de Organizator.
Înregistrarea Concurenților va începe la orele 09.00, iar pentru verificarea identității
confirmării eligibilității participării, Concurenții vor prezenta organizatorilor carnetul de elev
și certificatul de naștere (în original). Neprezentarea acestor documente duce automat la
descalificarea concurentului.
III.b. După încheierea probei de concurs, cele 40 de Lucrări finale vor fi afișate în secțiunea
GALERIE LUCRĂRI_ETAPA NAȚIONALĂ. Fiecare Lucrare va obține un SCOR
FINAL ce va reprezenta cumularea punctajelor din Secțiunea 1-Votul Juriului și Secțiunea
2-Votul Publicului, la care se acordă 10 puncte din oficiu.
III.c. Metodologia de Selecție a Concurenților Câștigători ai Concursului Național:


Secțiunea 1 - Votul Juriului:
Juriul va fi compus din trei membri:
 un Ambasador APA NOASTRA
 un reprezentant al Ministerului Apelor și Pădurilor
 un reprezentant al Ministerului Educației Naționale
Vor fi punctate numai lucrările validate, care corespund condiţiilor menţionate în
prezentul Regulament, pe baza următoarelor Criterii de Jurizare:
1. Relevanță pentru temă -

maxim 25,00 puncte

2. Originalitate -

maxim 25,00 puncte.

3. Formă şi estetică -

maxim 25,00 puncte

Fiecare membru al juriului va putea acorda punctaje de la 1 la 25,00 pentru fiecare dintre
Criteriile de Jurizare. Pentru stabilirea punctajului acestei secțiuni se vor aduna toate
punctajele acordate de fiecare membru al juriului și se va face media aritmetică raportat
la numărul membrilor juriului (3). Punctajul maxim care poate fi obținut în această
secțiune de o lucrare eligibilă este 75,00 de puncte.
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Secțiunea 2 - Votul publicului: cele 40 Lucrări Finale sunt afișate în data de 30 mai
2020 orele 15.00 în secțiunea GALERIE LUCRĂRI_ETALA NAȚIONALĂ și
disponibile spre VOT public pe portalul web, fiecare Lucrare finală din galerie având
activat un buton specific „Click aici pentru a vota această lucrare”. Un IP unic poate
vota o singură Lucrare Finală din fiecare Categorie de Concurs, respectiv un IP unic va
putea vota în total maxim două lucrări diferite din Categorii diferite de Concurs. Dacă
IP-ul este deja înregistrat în lista votanților (respectiv s-a votat deja utilizând respectivul
IP), în locul butonului „Click aici pentru a vota această lucrare” se va afișa un mesaj
„Ați votat deja o lucrare din această categorie”.
Publicul va putea vota până la Data Limită: 30 mai 2020, orele 23.00. După expirarea
datei limită, opțiunea de vot va deveni inactivă.
Pe durata perioadei de VOT va fi afișat în timp real numărul de voturi exprimate de
public pentru fiecare Lucrare din Galerie.
Punctajul maxim care poate fi obținut în această secțiune de o lucrare eligibilă este
15 de puncte. Punctajul maxim (15 puncte) va fi obținut de lucrarea ce acumulează cel
mai mare număr de voturi valabil exprimate din partea publicului. Pentru celelalte
lucrări, punctajul (Pn) se calculează proporțional, astfel: P(n) = Nr voturi (n) / Nr voturi
(max) * 15 puncte.



Calcularea SCORULUI FINAL și stabilirea Clasamentelor
Pentru fiecare Lucrare, punctajul obținut la Secțiunea 1 (maxim 75,00 puncte) se va
aduna la cel obținut în Secțiunea 2 (maxim 15,00 puncte), 10,00 puncte fiind acordate
din oficiu. Astfel, o lucrare va putea acumula maxim 100,00 puncte.
În baza punctajelor obținute, va fi stabilit SCORUL FINAL și Clasamentul fiecărei
Categorii
În cazul în care mai multe lucrări înregistrează SCOR FINAL egal, acestea vor fi
departajate după următoarele criterii, conform ordinei de precedență de mai jos:
a) Cel mai mare punctaj obținut din votul publicului (Secțiunea 2)
b) Cel mai mare punctaj obținut la Secțiunea 1, criteriul 1 “Relevanța pentru temă”
(media aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al juriului la respectivul
criteriu)
c) Cel mai mare punctaj obținut la Secțiunea 1, criteriul 2 “Originalitate” (media
aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al juriului la respectivul criteriu)
d) Cel mai mare punctaj obținut la Secțiunea 1, criteriul 3 “Forma si estetica” (media
aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al juriului la respectivul criteriu)
e) Data/ora înregistrării lucrării cu care Concurentul a participat la Etapa Locala în
platforma www.apanoastra.ro, pe principiul primului înscris.
În ordinea Clasamentului, pentru fiecare Categorie de Concurs vor fi desemnați cinci
câștigători: Premiile I, II, III, Premiul Special și Mențiune Specială, respectiv primii
cinci clasați pentru fiecare Categorie de Concurs, în total 10 Câștigători.
Regulamentul Concursului Național de Desen “Supereroii lui Picurici”
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Cei 10 Concurenți Câștigători și cele 10 Școli Participante Câștigătoare vor fi
anunțate în timpul festivității din 31 mai 2020 și nu înainte de acest moment.
Clasamentul final va fi afișat pe portalul www.apanoastra.ro la data de 2 iunie 2020.
III.d. Metodologia de Selecție a Școlilor Participante Câștigătoare:
Se vor acorda 10 premii primelor 10 Școli Participante clasate în urma derulării Etapei
Naționale.
Premiile se vor acorda în baza scorului obținut de fiecare Școală Participantă, prin cumularea
punctelor pe care le primesc în funcție de poziționarea elevilor lor în clasamentul final:
Premiul 1 – 6 puncte
Premiul 2 – 5 puncte
Premiul 3 – 4 puncte
Premiul Special- 3 puncte
Mențiunea Specială – 2 puncte
Participarea unui elev între cei 40 Concurenți la Etapa Finală, fără a obține niciun
premiu/mențiune– 1 punct.
Punctajul maxim pe care îl poate obține o Școală Participantă este 12 puncte (dacă are doi
Concurenți ce obțin Premiile I la fiecare Categorie de Concurs), iar punctajul minim este 1
punct (ca urmare a participării unui Concurent la Etapa Națională, fără a câștiga niciun
premiu/mențiune).
Pentru departajarea finală a celor 10 școli în cazul obținerii de punctaje egale, clasamentul se
va stabili în funcție de numărul de voturi obținute din partea publicului (cumulate pentru toate
lucrările înscrise în ambele etape ale Concursului).
III.e. Anunțarea Câștigătorilor Concursului Național:
Toți Concurenții participanții la Etapa Națională și însoțitorii acestora/Profesori
Coordonatori, vor participa la festivitatea de premiere din data de 31 mai 2020, Palatul
Național al Copiilor, București (Bulevardul Tineretului 8-10, București 040353).
Cei 10 Concurenți Câștigători și cele 10 Școli Participante Câștigătoare vor fi anunțate
în timpul festivității și nu înainte de acest moment.
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SECȚIUNEA D: PREMII ȘI FACILITĂȚI
1. Premiile Concursului Național de Desen:
Pentru Câștigătorii Etapei Naționale a Concursului de Desen “Supereroii lui Picurici”
Organizatorul oferă următoarele premii:
Premiul obținut
Premiul I
Premiul II
Premiul III
Premiul Special
Mențiune specială

Categoria 1
(clasele 0-3/ vârsta: 6-9 ani)
Laptop
Tabletă
Participare într-o tabără de vară
în România
Bicicletă

Categoria 2
(clasele 4-6, vârsta: 10-13 ani)
Laptop
Smartphone
Participare într-o tabără de
vară în România
Bicicletă

Kit Camping
(cort, isopren, lanternă)

Kit Camping
(cort, isopren, lanternă)

Toți cei 40 Concurenți participanți la Etapa Națională vor primi:
 diplomă de participare din partea celor două ministere
 kit finalist (rucsac + set desen)
 10 puncte bonus pentru concursul „Ambasadorii lui Picurici”1
2. Premii acordate Școlilor Participante
Fiecare dintre cele 10 Școli Participante câștigătoare va primi un premiu constând în:
laptop, imprimantă, videoprojector + ecran proiecție
NOTĂ1: Nu se va oferi contravaloarea în bani a premiilor câștigate de concurenți sau
școli.
NOTA2: Preluarea premiilor acordate conform pct. 1 și 2 de la sediul Organizatorului și
transportul acestora în localitățile de proveniență cad în sarcina Școlilor Participante.

1 Concursul “Ambasadorii lui Picurici” se va derula în intervalul iunie-noiembrie 2020 conform unui
Regulament de Concurs propriu, iar participarea câștigătorilor Concursului de desen „Supereroii lui
Picurici” este opțională.
Regulamentul Concursului Național de Desen “Supereroii lui Picurici”
12

3. Facilități oferite participanților la Etapa Națională a Concursului de desen
„Supereroii lui Picurici”
În vederea participării la etapa națională a Concursului și festivitatea de premiere (București,
30-31 mai 2020), pentru cei 40 de finaliști și însoțitorii acestora/Profesori Coordonatori,
Organizatorul asigură cazare (maxim două nopți), precum și mese pe durata șederii în
București, precum și decontarea cheltuielilor de transport: bilet tren cls. II, bilet microbuz,
bilet transport în comun, cost combustibil – 7.5 l/100 km; solicitarea decontului de transport
se va face la pe baza documentelor în original prezentate: delegație Profesor Coordonator în
scopul însoțirii elevului concurent, bon combustibil obținut în perioada 29-31 mai 2020,
copie carte identitate profesor coordonator). Procedura detaliată de efectuare a decontului de
transport va fi transmisă prin email Profesorilor Coordonatori ai Concurenților calificați la
Etapa Națională, după anunțarea rezultatelor Etapei Locale.
După participarea la competiția finală din 30 mai 2020, se va asigura pentru copii (și
însoțitori) un tur cu CityBus (autocar turistic) și vizitarea unui obiectiv de notorietate din
București de pe traseul acestuia (ex. Muzeul Antipa, Muzeul Satului, etc).
În data de 31 mai 2020 cei 40 de participanți și însoțitorii acestora sunt invitați la festivitatea
de premiere în timpul căreia se vor organiza și momente artistice.
Festivitatea se va termina în jurul prânzului, astfel participanții având posibilitatea de a se
deplasa în localitățile de domiciliu. În cazul participanților ce se deplasează pe distanțe peste
400 km se va avea în vedere asigurarea unei nopți suplimentare de cazare.
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SECȚIUNEA E: DECLARAŢII, RĂSPUNDERI ŞI
RESPONSABILITĂŢI
1. Prin înscrierea la Concurs fiecare Participant (elev concurent sau școală participantă) se
obligă în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat să respecte în totalitate şi în mod
corespunzător prezentul Regulament.
2. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, prin înscrierea la Concurs, fiecare
Participant confirmă în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat (ca):
a) a citit şi înţeles Regulamentul, este de acord cu Regulamentul şi acceptă să respecte în
totalitate termenii şi condiţiile acestuia.
b) a înţeles şi este de acord ca, în cazul în care oricare dintre Participanţi şi/sau proiectul
înscris nu respectă în totalitate şi în mod corespunzător oricare din termenii şi condiţiile
prezentului Regulament, Participantul respectiv poate fi exclus din Concurs şi/sau
Participantul respectiv poate să nu mai fie desemnat Câştigător şi/sau Organizatorul şi/sau
Consultantul au dreptul să nu mai acorde Premiul respectivului Câştigător.
c) prin înscrierea în Concurs fiecare Participant este de acord ca lucrările să poată fi postate
de Organizator şi/sau Consultant pe orice canale de comunicare, inclusiv pe internet, pe
site-uri şi conturi de Facebook gestionate de Organizator şi/sau Consultant, dar şi pe alte
site-uri, inclusiv după încheierea Concursului, fără niciun fel de plată sau alte obligaţii
suplimentare din partea Organizatorului şi/sau Consultantului.
3. Participarea la Concurs constituie consimţământul expres şi prealabil al fiecărui participant
(părinte/reprezentant legal) referitor la faptul ca numele si prenumele, lucrarea, imaginea şi
vocea, după caz, pot fi făcute publice prin orice mijloc de comunicare şi pot fi folosite în
materialele publicitare şi de prezentare ale Organizatorului fără niciun fel de plată sau
beneficiu.
4. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, prin înscrierea în Concurs, fiecare
Participant declară în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat că lucrările înscrise
nu vor conţine drepturi ale unor terţe părţi si că este autorul exclusiv al lucrării trimise în
Concurs şi nu a cedat niciun drept, de nicio natură, în legătură cu acestea către vreo terţă parte
care ar putea duce la încălcarea/nerespectarea corespunzătoare a Regulamentului sau ar putea
afecta în vreun fel orice drept al Organizatorului şi/sau Consultantului.
5. Prin înscrierea în Concurs, fiecare Participant se obligă în mod irevocabil, expres, neechivoc
şi necondiţionat să apere şi să despăgubească Organizatorul şi Consultantul de şi împotriva
oricăror reclamaţii, plângeri şi/sau acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) sau altor drepturi protejate,
legate de proiectul trimis in Concurs.
6. Organizatorul şi/sau Consultantul nu sunt responsabili în niciun fel şi în niciun mod pentru
acţiunile Participanţilor pe durata Concursului, Participanţii fiind în mod exclusiv
răspunzători în aceste cazuri.
7. Organizatorul şi/sau Consultantul nu sunt în niciun fel responsabili în cazul în care
Participantul nu poate fi contactat la numerele de telefon şi adresele de email indicate la
înscrierea în concurs şi/sau în cazul în care Câştigătorii nu urmează procedura necesară pentru
acordarea şi înmânarea Premiilor, în oricare din aceste cazuri Organizatorul şi/sau
Consultantul au dreptul să nu mai acorde Premiul Câştigătorilor, fără a fi obligat(i) să
justifice în vreun fel decizia luată în acest sens şi fără drept de compensare pentru Câştigători.
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8. Organizatorul şi/sau Consultantul nu sunt responsabili în niciun fel şi în niciun mod pentru
orice erori înregistrate în realizarea înscrierii in Concurs, incluzând fără limitare cazurile
generate de defecţiuni tehnice şi/sau de furnizorul de internet şi/sau de conexiunea la internet
a Participanţilor.
9. Organizatorul şi/sau Consultantul nu sunt responsabili în niciun fel şi în niciun mod în cazul
în care Participanţii au furnizat date false şi/sau eronate.
10. Date cu caracter personal
 Datele cu caracter personal ale Participanţilor sunt protejate conform legislaţiei în vigoare
pentru confidenţialitatea şi securitatea prelucrării datelor.
 Numele şi prenumele înscrişilor la concurs vor fi făcute publice.
 Furnizarea tuturor datelor solicitate este obligatorie, iar în cazul în care nu sunt furnizate
toate datele solicitate, Participantul nu poate participa la Concurs şi/sau Premiul nu va
putea fi acordat către Câştigător, după caz.
11. În cazul în care oricare dintre Participanţi şi/sau proiectul nu respectă în totalitate şi în mod
corespunzător oricare din termenii şi condiţiile prezentului Regulament, Participantul
respectiv poate fi exclus din Concurs.
12. În cazul în care oricare dintre Participanţi care ar putea fi desemnat Câştigător şi/sau proiectul
acestuia nu respectă în totalitate şi în mod corespunzător oricare din termenii şi condiţiile
prezentului Regulament, Participantul respectiv poate să nu mai fie desemnat Câştigător.
13. În cazul în care Câştigătorul şi/sau proiectul acestuia nu respectă în totalitate şi în mod
corespunzător oricare din termenii şi condiţiile prezentului Regulament şi/sau informaţiile
şi/sau datele furnizate de Câştigător nu sunt complete, corecte si adevarate sau sunt diferite
faţă de cele furnizate la momentul înscrierii în concurs, Organizatorul şi/sau Consultantul au
dreptul să nu mai acorde Premiul respectivului Câştigător.
14. Concursul cu toate etapele sale se va desfăşura pe teritoriul României, urmând a fi promovat
pe orice canale de comunicare considerate necesare de Organizator şi/sau Consultant
(”canalele de comunicare”), încluzând fără limitare site-ul mediaone.ro şi/sau pagina de
Facebook Fonduri Europene Structurale și de Investiții – România, bloguri partenere şi alte
platforme online.
15. Nu se acordă contravaloarea în bani a Premiului.
16. Orice comunicare în legătură cu Concursul, incluzând fără limitare completarea oricăror
fişiere şi/sau formulare se va face în limba română.
17. Taxe si impozite. În măsura impusă de reglementările legale în vigoare, Consultantul va
calcula, reţine şi vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii, conform
reglementărilor fiscale în vigoare aplicabile în România. Suma reprezentând impozitul cade
în sarcina Organizatorului (prin Consultant).
18. Informații. În cazul în care, pe perioada Concursului, Participanţii doresc să afle mai multe
amănunte în legătură cu Concursul, precum şi pentru eventuale sugestii şi/sau reclamaţii,
aceştia pot contacta Consultantul la adresa de e-mail office@mediaone.ro, tel. 021 315 05 16.
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Formularul 1
Nr .........../data...........

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
CONCURSUL NAȚIONAL DE DESEN
„Supererorii lui Picurici”
1. Unitatea școlară:
…………………………………………………………………..............................................…
…,
Director/reprezentant
legal:..............................................................................................................,
Strada……………….....………………

nr.

.......

localitatea…………………........……….………
județul

.............................................,

nr.telefon………………........................................………
adresă e-mail……….............…….………………….,

2. Profesor coordonator:
Nume

şi

prenume

…………………………………………………………………...........……..
Specialitate didactică:.......................................................................
telefon ……………………..........……..,
Prin semnarea prezentei fişe de înscriere declar că sunt de acord cu regulamentul de
participare la Concurs.

Director, ..............................................................

Profesor coordonator, ............................................
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Formularul 2
Nr .........../data...........

Formularul de înscriere Lucrări
CONCURSUL NAȚIONAL DE DESEN
„Supererorii lui Picurici”
1. Școală Participantă:
…………………………………………………………………..............................................……....,
Director/reprezentant legal:..............................................................................................................,
Cod Participare Concurs:.................................................................................................................
2. Profesor Coordonator:
Nume şi prenume ………………………………………………………......................................…..
telefon ……………………..........……..,
3. Concurenți:
Pentru participarea la Concursul Național de Desen “Supereroii lui Picurici” au fost selecționați
următorii Concurenți, respectiv următoarele Lucrări:
CATEGORIA NR. 1
1. Nume și prenume concurent/concurentă:………………………………………………………..
Elev/elevă în clasa:…………..., având număr matricol:………………………………………...
Vârsta:…………………………………………………………………………………………..
Cetățenie:………………………………………………………………………………………..
Titlu lucrare:…………………………………………………………………………………….
2. Nume și prenume concurent/concurentă:………………………………………………………..
Elev/elevă în clasa:…………..., având număr matricol:………………………………………...
Vârsta:…………………………………………………………………………………………..
Cetățenie:………………………………………………………………………………………..
Titlu lucrare:…………………………………………………………………………………….
3. Nume și prenume concurent/concurentă:………………………………………………………..
Elev/elevă în clasa:…………..., având număr matricol:………………………………………...
Vârsta:…………………………………………………………………………………………..
Cetățenie:………………………………………………………………………………………..
Titlu lucrare:…………………………………………………………………………………….
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CATEGORIA NR. 2
1. Nume și prenume concurent/concurentă:………………………………………………………..
Elev/elevă în clasa:…………..., având număr matricol:………………………………………...
Vârsta:…………………………………………………………………………………………..
Cetățenie:………………………………………………………………………………………..
Titlu lucrare:…………………………………………………………………………………….
2. Nume și prenume concurent/concurentă:………………………………………………………..
Elev/elevă în clasa:…………..., având număr matricol:………………………………………...
Vârsta:…………………………………………………………………………………………..
Cetățenie:………………………………………………………………………………………..
Titlu lucrare:…………………………………………………………………………………….
3. Nume și prenume concurent/concurentă:………………………………………………………..
Elev/elevă în clasa:…………..., având număr matricol:………………………………………...
Vârsta:…………………………………………………………………………………………..
Cetățenie:………………………………………………………………………………………..
Titlu lucrare:…………………………………………………………………………………….
Prin semnarea prezentei fişe de înscriere, toți Concurenții sunt de acord cu Regulamentul de
Participare la Concurs. Declarăm că au fost colectate acordurile legale semnate de părinți/tutori legal
ai tuturor Concurenților în vederea utilizării și prelucrării datelor cu caracter personal ale
Concurenților, precum și acordul ca imaginea Concurenților să fie utilizată de Organizator/Consultant
în materialele rezultate, fiind conștient/ă că materialele rezultate nu vor fi folosite pentru a leza
imaginea Concurenților sau părinților/tutorilor legali, ci doar pentru diseminarea și promovarea
proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”.

Director, ..............................................................

Profesor coordonator,

............................................
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Formularul 3
Nr .........../data...........

ANGAJAMENT DE PARTICIPARE
1. Școală Participantă:
…………………………………………………………………..............................................……....,
Cod Participare Concurs:.................................................................................................................
Director/reprezentant legal:..............................................................................................................,
Nume şi prenume ………………………………………………………......................................….....,
CI, seria/numărul..........................................., emis de ................................la data..............................
Domiciliat în......................................................................................................................................

Confirmăm prin prezenta participarea Concurentului/Concurenților 1 la etapa
națională a Concursului de Desen „Supererorii lui Picurici” (București, 29-31 mai,
2020)
1. Nume și prenume:……………………………………………………………………………….
Adresa de domiciliu: ……………………………………………………………………………
CNP: …………………………………………………………………………………………….
Categorie Concurs: 1
2. Nume și prenume:………………………………………………………………………………
Adresa de domiciliu: ……………………………………………………………………………
CNP: …………………………………………………………………………………………….
Categorie Concurs: 2
Concurentul/concurenții vor fi însoțiți pe durata participării la etapa națională a concursului de:
Nume şi prenume ………………………………………………………......................................….....,
CI, seria/numărul..........................................., emis de ................................la data..............................
Salariat al.................................................................ocupând funcția de..............................................
Domiciliat în......................................................................................................................................
telefon ……………………..........……../email:..............................

1Se va completa după caz, pentru unul sau maxim doi Concurenți, câte unul pentru fiecare Categorie de
Concurs
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Confirmăm prin prezenta că obținerea acordului parental necesar participării concurentului
minor/concurenților minori la activitățile programate pentru Etapa Națională cade în sarcina subscrisei
și nu reprezintă responsabilitatea Organizatorului/Consultantului.
Înțelegem că în cazul în care, din motive intervenite ulterior datei prezentului Angajament ce fac
imposibilă participarea la etapa finală a (se va bifa în dreptul concurentului/concurenților, după caz)
Concurentul 1 (nume/prenume)................................................... 
Concurentul 2 (nume/prenume)................................................... 
vom anunța Organizatorul la adresa de email: concurs@map.gov.ro până la data de 30 aprilie 2020.

După expirarea acestui termen, pentru neparticiparea concurentului/concurenților la
care se referă prezentul, ne obligăm să suportăm cheltuielile angajate de
Consultant/Organizator

pentru

participarea

concurentului/concurenților

și

profesorului coordonator/însoțitorului din partea subscrisei.
Anexăm prezentei Acordul privind prelucrarea datelor personale pentru fiecare persoană
majoră/părinte sau reprezentant legal, pentru care sunt furnizate prin prezentul informații cu caracter
personal, respectiv un număr de .............Acorduri privind prelucrarea datelor personale completate și
semnate.

Ne

obligăm

ca

în

cazul

în

care

persoana

desemnată

pentru

însoțirea

Concurentului/Concurenților nu mai poate participa la etapa națională, să desemnăm un alt
însoțitor și să comunicăm la adresa de email: concurs@map.gov.ro datele de identificare ale
acesteia și acordul privind prelucrarea datelor personale pănâ la data de 25 mai 2020.

Director/Reprezentant legal ..............................................................
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ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
Nume__________________
Prenume____________________________
Institutia (locul de munca) ____________________
Localitatea de domiciliu ___________________
Studii: __________________
Date de contact: telefon: _______________, email______________________
Varsta___________, Genul__________,
În calitate de participant la evenimentele și acțiunile organizate de catre SC Media One S.R.L., pentru
beneficiarul Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) prin Unitatea de Management al Proiectului (UMP), în
cadrul proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” (CIPN), prin semnarea acestuia
formular confirm ca datele mele personale de mai sus sunt corecte si imi exprim acordul pentru
prelucrarea acestora de catre Media One SRL si Ministerul Apelor și Pădurilor, in scopul demonstrarii
participarii la evenimentele organizate in cadrul proiectului anterior mentionat precum si in scopul
realizarii unor studii/ statistici cu privire la impactul actiunilor anterior mentionate.
Media One poate transfera datele personale catre beneficiarul proiectului UMP - CIPN, entitate care va
pastra datele personale pe intreaga perioada necesara dovedirii activitatilor intreprinse in cadrul
poriectului potrivit dispozitiilor legale in materie.
Am cunostinta de drepturile pe care mi le confera Regulamentului nr. 679/2016 pentru protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,
respectiv dreptul de informare si acces la date, dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal,
dreptul de opozitie la colectarea si prelucrarea datelor personale, dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale, dreptul de a ma adresa justitiei, precum si faptul ca drepturile de acces la date, de interventie
si de opozitie pot fi exercitate adresand o cerere scrisa catre Media One SRL la datele de contact
mentionate mai jos, datata si semnata, in care se vor mentiona informatiile prevazute de lege.
Inteleg ca refuzul comunicarii datelor cu caracter personal conduce la imposibilitatea participarii la
evenimentele organizate in cadrul proiectului sus mentionat.
Totodata declar ca sunt de acord cu efectuarea de catre Media One a fotografiilor/ inregistrari video in
vederea demonstrarii participarii la eveniment. Consimt ca fotografiile si inregistrarile audio/ video sa fie
utilizate de catre Media One si Ministerul Apelor și Pădurilor prin UMP CIPN, in scopul promovarii
proiectului, inclusiv prin postarea acestora pe retelele de socializare si pe pagina de internet a proiectului.
Pentru efectuarea oricarei interventii asupra datelor personale voi contacta Media One prin urmatoarele
modalitati: la adresa: str. Nicolae Iorga nr. 5, Bucuresti, Romania, cod postal 014192, Sector 1, fax:
021.315.05.16, email: office@mediaone.ro
Am citit şi înţeleg toate informaţiile de mai sus şi mă declar de acord cu ele, semnând această declaraţie.
Semnătura: _____________________________________
Data completarii: __________________
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