
 

 
 

REGULAMENTUL CONCURSULUI DE DESENE  

„Energia din jurul meu" 
 

1. Organizatori  

 

Concursul de desene și pictură „Energia din jurul meu” este organizat în cadrul proiectului „Eficientizarea 

iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”. Proiectul este implementat de Primăria 

orașului Călărași, în parteneriat cu Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale IDIS „Viitorul”, cu suportul 

financiar al Uniunii Europene prin intermediul programului UE „Convenţia primarilor - proiecte 

demonstraționale" (CoM-DeP). Competiția face parte din Săptămâna Europeană a Energiei Durabile, celebrată 

în perioada 17-21 iunie 2019.  

 

2. Desfăşurarea concursului și condițiile de participare 

 

Scopul concursului este de a încuraja elevii, profesorii și părinții să utilizeze eficient energia prin artă. Astfel, 

concursul de pictură pentru elevii din învățământul primar și secundar (7 - 15 ani) este inclus ca una dintre 

activitățile de sensibilizare și conștientizare a proiectului care ar face copiii conștienți de necesitatea 

conservării energiei, și care ar educa și implica părinții și profesorii în privința eficienței energetice.  

Perioada de desfășurare a concursului este 25 aprilie – 31 mai 2019. La concurs poate participa orice elev al 

Școlii de Artă din orașul Călărași.  

Subiectele tematice ale concursului includ iluminarea eficientă acasă și în stradă/localitate; soluții de 

energie regenerabilă; orașul meu este eco-eficient. Desenul sau pictura va fi realizat într-o manieră originală 

pe suport de hârtie de format A3, tehnica de execuție fiind la alegere (creion, cariocă, acuarelă, pastel, grafică 

etc.). 

Lucrările se prezintă nesemnate. La lucrare se anexează o fişă care va conține titlul lucrării şi datele personale 

ale participantului (numele şi prenumele, vârsta, liceul/şcoala şi clasa în care învaţă, adresa, numărul de 

telefon sau adresa de email la care poate fi contactat). Lucrările vor rămâne în proprietatea Primăriei orașului 

Călărași, iar autoritatea publică are dreptul exclusiv de a le utiliza timp de 12 luni de la încheierea concursului 

și să indice sursa desenelor expuse public.  

Termen limită.  



 

 

Lucrările vor fi prezentate până la data de 31 mai 2019, la Primăria orașului Călărași, etajul 3, biroul 49. 

Persoană de contact pentru mai multe informații este Cristina Smolenschi (specialist în atragerea investițiilor 

de la Primăria orașului Călărași), care poate fi contactată la nr. de telefon (0244) 22 773 și  (079) 400 589.  

 

3. Evaluare și selecție 

 

Pentru evaluarea lucrărilor prezentate la concurs va fi desemnat un juriu. Juriul va fi format din specialiști în 

domeniu și reprezentanţi ai organizatorilor. Lucrările de pictură care vor ilustra cât de bine poate fi 

utilizată energia prin eficiență și conservare vor fi selectate pentru jurizare. Alte criterii includ 

respectarea temelor propuse în cadrul concursului, originalitatea mesajului, creativitate,  claritatea 

transpunerii mesajului în limbaj vizual și gradul de acurateţe a execuţiei lucrării. Lucrările selectate pentru 

premiere vor fi scanate și făcute publice pe rețelele sociale și paginile web ale organizatorilor.De asemenea, 

cele mai bune lucrări vor fi incluse într-un Catalog ilustrativ. Publicația va fi disponibilă pentru instituțiile de 

învățământ, autoritățile publice locale și instituțiile de cultură din raionul Călărași. 

4. Premiere  

 

Juriul va desemna câştigătorii premiilor I, II, III şi a menţiunilor de participare. Câştigătorii concursului vor 

fi anunţaţi personal la telefon sau prin e-mail și prin intermediul paginii oficiale a Primăriei orașului Călărași - 

http://www.calarasi-primaria.md/. Evenimentul de premiere va avea loc în cadrul Săptămânii Europene a 

Energiei Durabile (17-21 iunie 2019) în orașul Călărași. Anunțul despre eveniment va fi făcut public pe pagina 

http://www.calarasi-primaria.md/. Ulterior, lucrările câștigătoare vor fi expuse în holul Primăriei 

orașului Călărași pe durata desfășurării Săptămânii Europene a Energiei Durabile, în perioada 17-21 

iunie 2019.  

Notă: Organizatorii concursului îşi rezervă dreptul de a efectua modificări în prezentul regulament, cu 

anunțarea publicului despre 

 

*** 

Inițiativa EU4Energy acoperă tot sprijinul UE ce vizează îmbunătățirea furnizării energiei, a securității 

energetice și conectivității, precum și promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile în 

țările Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. UE oferă 

acest sprijin prin intermediul finanțării proiectelor și programelor care contribuie la reformarea piețelor 

energetice și la reducerea dependenței și consumului național de energie. Pe termen mai lung, aceasta face 

furnizarea de energie mai fiabilă, transparentă și accesibilă, reducând astfel deficitul energetic și facturile la 

energie atât pentru cetățeni, cât și pentru sectorul privat. Mai multă informație pe: www.EU4Energy.eu. 

 

 

                          
             
            Finanțat de Uniunea Europeană 
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