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R3CREĂM 

2020-2021 

REGULAMENT DE PARTICIPARE 
Proiectul se adresează unităților de învățământ din județ și din afara și se află la 

a treia ediție, fiind cuprins în CAEJ 2020, poziția B, nr. 9 
CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR: 

- Înscrierea elevilor în concurs: 10 mai – 2 iunie 2021 

- Jurizarea lucrărilor: 2 iunie 2021 

- Festivitatea de acordare a premiilor nu va fi organizată în acest an școlar: 2 iunie 2021 – 

Diplomele și adeverințele se vor trimite pe adresa de email a profesorului coordonator. 

- Lucrările participante la concurs vor fi așezate într-un material Power Point de care vor 

beneficia toți profesorii coordonatori la cerere.( data finalizării: 31 august 2021) 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE: 

Cerinţe tehnice:  

Secțiunea I 

 Fotografiile trebuie realizate în format JPG și trimise electronic la adresa de email   

r3cream@yahoo.com. Trebuie respectată condiția de fotografie cu drept de autor, fără persoane 

pentru care nu aveți acordul în scris și acceptul instituției organizatoare. În fotografii puteți 

surprinde mediul natural, activități, resurse, schimbări climatice surprinse în țara noastră.  

Secțiunea II 

 Desene realizate  pe coală A4, A3 reprezentând locații care produc atât energii 

convenționale cât și neconvenționale (panouri solare, mori de vânt, unități pentru filtrarea apei, 

baraje, hidrocentrale, rafinărie, mină, etc), precum și lucrări în care elevii exprimă sentimente, 

mesaje referitoare la importanța reciclării, protejării mediului. 

Fiecare lucrare trebuie să poarte în partea dreaptă, jos o etichetă pe care se notează, numele 

elevului/ elevilor (dacă se lucreaza pe echipe) clasa, şcoala, titlul lucrării şi numele profesorului 

coordonator.  

Lucrările vor fi însoţite de fişa de înscriere – anexa 1, contractul de parteneriat 

educaţional – anexa 2 în două exemplare (semnate de director, cu număr de înregistrare şi 

ştampilate de şcoala participantă). 
O şcoală poate participa cu maxim 3 lucrări/coordonator. Fiecare profesor coordonator va 

putea înscrie în concurs maximum 3 lucrări, folosind fişa de înscriere din anexa 1. 

Fiecare lucrare va fi trimisă pe adresa de email r3cream@yahoo.com alături de documentele 

Anexa1, Anexa2. 

Termen-limită de primire a lucrărilor: 1 iunie 2021 

JURIZARE: 
În urma jurizării, vor fi acordate premii (I, II, III), menţiuni pentru fiecare ciclu de 

învăţământ (primar, gimnazial, liceal). 

Cadrele didactice îndrumătoare vor primi diplome de coordonator. 

Diplomele și adeverințele se vor trimite pe adresa de email a profesorului coordonator. 

Criteriile de jurizare: adecvare la temă, originalitate, viziune artistică, complexitate. 

Notă! Nu se percepe taxă de participare.  

DATE DE CONTACT: 

Jugar Gabriela- 0728042958/ Teglaş Raluca Maria – telefon: 0762204138 
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