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REGULAMENT CONCURS „DUNĂREA NOASTRĂ” 

Preambul:  

Asociația Grupul de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud (FLAG 

Dunărea de Sud) împreuna cu Asociatia Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni (FLAG OLT), 

Asociația Grupul de Acțiune Locală în domeniul pescuitului Dunărea Veche – Brațul Măcin 

(FLAG MĂCIN), Asociația Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei 

Pescărești a Județului Brăila (FLAG BRĂILA) și Asociația Giurgiu - Tradiția Pescuitului Dunărean 

(FLAG GIURGIU), în calitate de parteneri în cadrul proiectului de cooperare “Îmbunătățirea 

strategiilor de dezvoltare locală a zonelor pescărești prin acțiuni de cooperare între FLAG-uri”, 

finanțat prin Programul Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 

organizează concursul “DUNĂREA NOASTRĂ”. 

Concursul are ca obiectiv ÎMBUNĂTĂŢIREA PERCEPŢIEI ELEVILOR DIN ZONELE 

PESCĂREȘTI ALE FLAG-URILOR PARTENERE PRIVIND PARTICULARITĂŢILE 

ACESTOR ZONE, respectiv:  

- înțelegerea activităților de pescuit,  

- cunoașterea tradițiilor locale, 

- cunoașterea mediului acvatic,  

- cunoașterea modului de protejare a faunei și florei mediului acvatic și al conservării 

habitatelor naturale,  

- cunoașterea surselor de poluare a apelor precum și a unor metode de ecologizare a acestora, 

- consumul de produse piscicole pentru o alimentație sănătoasă,  

- explorarea zonelor pescărești  

Enumerarea acestor acțiuni nu are caracter limitativ, însă trebuie sa aveți în vedere faptul ca lucrările 

înscrise în concurs trebuie să aibă ca elemente definitorii aspecte din zona pescărească FLAG 

Dunărea de Sud.  

Concursul este organizat pentru categoria ARTĂ VIZUALĂ, respectiv PICTURĂ sau 

DESEN. Lucrările pot fi realizate în orice tehnică de compoziție: ulei, acuarelă, creion, peniță, 

colaj, ceracolor etc. 

Competiția se adresează ȘCOLILOR  din zonele pescărești ale tuturor FLAG-urilor partenere, in 

baza prezentului REGULAMENT derulându-se concursul organizat de FLAG Dunarea de Sud, 

mailto:flagdunareadesud@yahoo.com
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zona pescăreasca eligibila aferenta FLAG-ului nostru (https://www.flagdunareadesud.ro/#)  fiind: 

- comunele: DRACEA, CRÎNGU, TRAIAN, SEACA, LISA, VIIȘOARA, 

SUHAIA, FÂNTÂNELE, IZVOARELE, NĂSTURELU, BUJORU, 

PIETROȘANI; 

- orașul: ZIMNICEA. 

Grupul țintă este format din elevii școlilor primare (I-IV) si gimnaziale (V-VIII) din zonele 

pescărești ale celor 5 FLAG-uri partenere. 

Înscriere – participare: 

Informatiile privind inscrierea  și participarea scolilor vor fi postate pe site-ul proiectului 

“Îmbunătățirea strategiilor de dezvoltare locală a zonelor pescărești prin acțiuni de cooperare între 

FLAG-uri” www.zonepescaresti.ro la sectiunea CONCURS 

(www.zonepescaresti.ro/concurs”Dunareanoastra”/FLAGTeleorman), informatii ce vor fi preluate 

si pe pagina web a FLAG Dunarea de Sud www.flagdunareadesud.ro, sectiunea Cooperare 

(www.flagdunareadesud/Cooperare). 

De asemenea, informarea școlilor  din zona pescărească eligibilă a FLAG Dunărea de Sud se va 

realiza și în mod direct, de către membrii echipelor de proiect, la sediile școlilor.  

Pentru a fi eligibili, participanții la concurs trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele 

condiții:  

a) La competiție pot participa toate școlile din zona pescărească eligibilă descrisă mai sus, care pot 

înscrie desenele/picturile elevilor din clasele I-VIII. Fiecare școală poate înscrie un numar maxim 

de 6  lucrări;  

b) să fie de acord cu prelucrarea datelor lor cu caracter personal;  

c) să accepte termenii si condițiile prezentului Regulament 

Etapa 1 – Înscrierea școlilor 

Perioada: 02.05.2022 – 16.05.2022 

Școlile din zonele pescărești eligibile care doresc să participe la concurs vor preselecta un număr de 

maxim 6 lucrări ale elevilor, care să corespundă categoriei și tematicii concursului, pe care 

le vor transmite obligatoriu însoțite de Formularul de înscriere (Anexa 1 a prezentului 

Regulament), în format electronic pe adresa de e-mail: concursflagdunareadesud@gmail.com  în 

perioada 02.05.2022 – 16.05.2022.  

mailto:flagdunareadesud@yahoo.com
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!!!ATENȚIE:  

- NU vor fi acceptate mai multe înregistrări în concurs din partea aceleiași școli. In situatia in care 

se inregistreaza mai multe inscrieri de la nivelul unei scoli, va fi luata in considerare doar prima 

inregistrare.  

- NU vor fi acceptate in concurs / luate în considerare înregistrări și lucrări transmise în afara 

intervalului de timp alocat concursului 

- NU vor fi acceptate in concurs / luate în considerare înregistrări și lucrări transmise la altă adresă 

de e-mail decât cea dedicată concursului (concursflagdunareadesud@gmail.com)  

- NU vor fi acceptate în concurs / luate în considerare înregistrări individuale ale lucrărilor, la nivel 

de elev  (înregistrarea se poate face DOAR de căre școli, conform prezentului Regulament, însoțite 

în mod obligatoriu de Formularul de înscriere – Anexa 1, asumat prin semnare) 

Etapa 2 - Votarea lucrărilor si evaluarea juriului 

Perioada: 19.05.2022 – 29.05.2022 

Lucrarile elevilor inscrisi de școli ale elevilor vor fi publicate intr-o galerie online pe pagina web a 

proiectului www.zone pescaresti.ro, la  sectiunea CONCURS, in spatiul distinct alocat FLAG 

Dunărea de sud (www.zonepescaresti.ro/concurs”Dunareanoastra”/FLAGTeleorman). 

Lucrarile vor putea fi votate individual în perioada 19.05.2022 – 29.05.2022, până la ora 23:59.  

!!!ATENȚIE: Un utilizator poate vota o singura lucrare la nivelul unui concurs. 

In paralel, picturile/desenele aflate in concurs vor fi evaluate individual de un juriu a carui 

componenta va fi decisa la nivel de parteneriat al proiectului, in baza criteriilor de evaluare cuprinse 

in Fisa de evaluare – Anexa 2.  

Etapa 3 - Stabilirea clasamentului la nivel de zona pescărească / FLAG 

Perioada: 30.05.2022 – 31.05.2022 

Pentru stabilirea clasamentului la nivel de zona pescareasca / FLAG, se va calcula punctajul fiecărei 

școli al elevilor astfel:  

Punctaj final=Punctaj juriu X 40% + Punctaj vot public X 60%. 

Unde:  

- punctaj juriu la nivel de școală este max. 10 și se calculează ca medie aritmetică a punctajelor 

tuturor lucrărilor înscrise de școala respectivă;  

mailto:flagdunareadesud@yahoo.com
mailto:concurs.flagmacin@gmail.com)
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- punctaj vot public la nivel de școală este max. 10 și se calculează prin însumarea voturilor acordate 

tuturor lucrărilor înscrise de școala respectivă transformate în puncte după următorul algoritm: 

 cel mai pare număr de voturi obținut de o școală la nivel de zonă pescărească (FLAG) va 

obține punctaj maxim, respectiv 10, 

 punctajele celorlalte școli vor fi calculate prin raportare la cel mai mare număr de voturi 

obținut de o școală. 

De ex.: Școala A a obținut 1350 de voturi, Școala B  - 1722 voturi, Școala C – 1002 voturi, Școala 

D – 853 voturi. Astfel, cel mai mare număr de voturi a fost obținut de Școala B, care primește 10,00 

puncte, Școala A obține  7,84 puncte (1350x10/1722), Școala C obține 5,82 puncte (1002x10/1722), 

Școala D obține 4,95 puncte (853x10/1722). 

După calcularea punctajelor finale, atât pe pagina web a proiectului www.zonepescaresti.ro, la  

Secțiunea CONCURS cât și pe pagina web a FLAG Dunărea de sud www.flagdunareadesud.ro 

la Secțiunea COOPERARE, se va publica CLASAMENTUL FINAL al concursului la nivel de 

zonă pescărească, fiecare FLAG desemnându-și câștigătorii.  

De asemenea se va realiza informarea școlilor câștigătoare și în mod direct, de către membrii 

echipelor de proiect. 

Etapa 4 – Acordare premiile concursului ”Dunărea noastră” 

Perioada: 06.06.2022 – 10.06.2022 

Premiile vor fi acordate Școlilor clasate pe locurile 1, 2 și 3 și vor consta în: 

 Premiul 1 - 1 Sistem tablă interactivă 

 Premiul 2 - 1 Sistem videoproiecție (Laptop + videoproiector + 

ecran proiecție) 

 Premiul 3 - 1 Video proiector + ecran proiecție 

Toti elevii și coordonatorii participanți vor primi Diplome de participare și 

materiale publicitare. 

Reguli generale ale concursului : 

 Participarea la concurs presupune completarea și transmiterea în format electronic a fișelor 

de înscriere conform anexelor si a lucrărilor precum și cunoașterea si asumarea prezentului 

regulament; 

 Se acceptă un singur cadru didactic coordonator pe structura participanta (școală); 

mailto:flagdunareadesud@yahoo.com
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 Se acceptă maxim 6  lucrări pe structura participantă (școală); 

 Lucrările trimise la concurs, indiferent dacă au fost sau nu premiate rămân în posesia 

”virtuală” a organizatorilor; 

 Dreptul exclusiv de a utiliza lucrările înscrise în concurs aparține organizatorilor; 

 Participanții își dau acordul privind reproducerea și utilizarea desenelor împreună cu numele, 

prenumele și vârstele lor în diferitele activități publice ale organizatorilor fără ca participanților să 

li se acorde vreun drept de remunerare sau vreun avantaj; 

 Nu se acceptă în concurs lucrări care conțin caractere sau elemente defăimătoare, antisociale, 

rasiste sau care trimit la discriminări de orice fel; 

 Participarea la concurs presupune și implică cunoașterea, însușirea și acordul deplin cu 

normele prezentului regulament și a eventualelor decizii ulterioare; 

 Toate premiile se acordă sub formă de donații, cu obligația de a menține echipamentele pe 

o perioadă de 5 ani.  

 NU SE PERCEPE TAXA DE PARTICIPARE. 

Pentru informații suplimentare despre concurs: 

FLAG DUNAREA DE SUD 

Email: flagdunareadesud@yahoo.com  

Tel: 0787.334.634 

www.flagdunareadesud.ro 

www.zonepescaresti.ro 
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Anexa 1 

 

FORMULAR ÎNSCRIERE CONCURS „DUNĂREA NOASTRĂ” 

 

FLAG: DUNĂREA DE SUD 

Denumirea instituţiei: ................................................................... 

Localitatea: .........................; Județul: TELEORMAN 

Coordonator proiect la nivelul instituției: ................................................  

Telefon:  ................................... 

Echipa elevi înscriși la Secțiunea desen / pictură: 

Nrc

rt 

Titlu lucrare  Elev autor Clasa Tema lucrarii si o succinta descriere a 

interpretarii temei 

1     

2     

3     

4     

5     

Prin înscrierea la concurs ne angajăm să respectăm regulamentul organizatorilor.  

Data: ............................. 

 

Nume/Prenume/Semnătură Nume/Prenume/Semnătură 

Director      Coordonator 

 

.................................................           ..................................................... 

mailto:flagdunareadesud@yahoo.com
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Anexa 2  

FIȘA INDIVIDUALĂ DE JURIZARE 

Lucrarea: ................................................................................ 

Elev: ......................................................................................... 

Denumirea instituţiei: ................................................................... 

Localitatea: .........................; Județul: TELEORMAN 

FLAG: DUNĂREA DE SUD 

Coordonator proiect la nivelul instituției: ................................................  

Telefon:  ................................... 

Reguli pentru evaluarea lucrărilor : 

Evaluarea participanților se face prin punctaj de la 1 la 10. 

Criterii de jurizare creație artistico-plastică: 

• încadrarea în tema concursului, 

• creativitatea și originalitatea lucrării, inclusiv modul de descriere a interpretării temei, 

• calitatea artistică și folosirea unor tehnici diverse. 

 

Nr 

crt 

Criteriu de jurizare Punctaj maxim Punctaj acordat 

1 Încadrarea în tema concursului Max. 3  

2 Creativitatea / Originalitatea 

(Interpretarea temei) 

Max. 5  

3 Calitatea artistică / tehnică Max. 2  

 TOTAL Max. 10  

Membrii juriu: 

1.  

2. 

3. 

mailto:flagdunareadesud@yahoo.com
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