
 

 

Regulament 

Concursul “Să păstrăm un mediu sănătos” urmărește formarea  unui 

comportament responsabil faţă de sine, faţă de alţii, faţă de mediul natural şi social, 

dezvoltarea spiritului practic, inteligenţei şi creativităţii pentru a răspunde nevoilor 

individuale şi ale comunităţii. 

Concursul face parte din oferta Casei Corpului Didactic Cluj şi este aprobat de 

Ministerul Educaţiei Naţionale prin adresa nr. 38373/25.10.2017. 

Tema ediţiei:  crearea unui mediu educaţional în contextul promovării 

acţiunilor pentru construirea unui viitor sustenabil.   

Data concursului: 04.05.2018, ora 1100 

Desfăşurarea concursului:  

Concursul se adresează elevilor din ciclul gimnazial, celor din ciclul liceal, precum 

şi cadrelor didactice şi este organizat pe 3 secţiuni: 

 Secţiunea gimnaziu  

 Secţiunea liceu  

 Secţiunea profesori 

Secţiunea gimnaziu implică participarea elevilor în echipe compuse din 3 

membri şi constă în participarea acestora la două probe: 

- proba de perspicacitate, se va desfăşura în data de 04.05.2018, la sediul 

Colegiului Tehnic  “Anghel Saligny”, Cluj-Napoca (b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 

128-130), ora 1100; această probă vizează cunoştinţele de cultură generală ale 

elevilor referitoare la: conservarea biodiversităţii, poluarea factorilor de mediu, 

efectele majore ale poluării mediului, gestionarea deşeurilor; 

- prezentarea unui poster (format maxim A0 ) / machetă / fotografie (format A4) 

tematică, prin intermediul cărora elevii vor avea posibilitatea să exprime, în 

mod creativ, viziunea lor asupra activităţilor în vederea ocrotirii mediului 

înconjurător; prezentarea va fi făcută prin intermediul unui material (colaj foto, 
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scurt material video, ppt) care trebuie să ilustreze modul în care a fost realizat 

produsul final; produsele (posterul / macheta / fotografia)  vor fi trimise 

anterior concursului, vor fi expuse la sediul Colegiului Tehnic  “Anghel Saligny” 

şi vor fi jurizate în ziua concursului iar materialul de prezentare va fi adus în 

ziua concursului; 

- punctajul final al fiecărei echipe se obţine din media aritmetică a punctajelor 

obţinute la cele două probe. 

Echipele pot fi coordonate de maximum 2 profesori. La concurs pot participa mai 

multe echipe din aceeaşi şcoală. 

Posterul / macheta / fotografia vor fi trimise pe adresa concursului (b-dul 21 

Decembrie 1989 nr. 128-130) până în data de 27 aprilie 2018. Fiecare lucrare va avea 

menţionate: autorul, instituţia pe care o reprezintă, profesorul / profesorii 

coordonator(i) şi clasa. 

Nu sunt admise lucrări care nu sunt originale. Responsabilitatea pentru 

conţinutul lucrărilor aparţine participanţilor. 

Criterii de evaluare:  

- respectarea tematicii concursului  

- originalitatea și creativitatea 

- expresivitatea plastică 

- mesajul transmis. 

Jurizarea se va face de către o comisie formată din cadre didactice de la 

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului, Cluj-Napoca, Inspectoratul Școlar Județean 

Cluj, Casa Corpului Didactic Cluj şi studenţi ai Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria 

Mediului, Cluj-Napoca.  

Câştigătorii vor fi anunţaţi în ziua concursului. 

 Nu se percepe taxă de participare. 

Înscrierea participanţilor se va face până în data de 23 aprilie 2018 prin e-mail 

la adresa concursmediusanatos@yahoo.com  prin transmiterea  formularului de 

înscriere ataşat. 



 

Secţiunea liceu constă în prezentarea unui material de documentare 

ştiinţifică care se încadrează în tematica concursului (prezentări, referate, proiecte, 

exemple de bună practică din activitatea şcolară etc.).  

Această secţiune se va desfăşura în data de 04.05.2018 la Facultatea de Ştiinţa şi 

Ingineria Mediului, Cluj-Napoca, str. Fântânele  nr. 30, ora 1100. 

Participarea poate să fie directă (obligatorie pentru participanţii din judeţ) sau 

indirectă. 

 Lucrările vor fi redactate cu diacritice şi vor avea maximum 5 pagini. Acestea vor 

fi redactate cu aplicaţia Microsoft Office Word 2007, format A4, font Arial, mărime 12, 

distanţa dintre rânduri 1.5, margini egale de 2 cm, aliniat stânga-dreapta. Titlul lucrării 

va fi centrat, iar sub titlu se va scrie autorul/autorii  lucrării, profesorul coordonator, 

instituţia, clasa, localitatea, judeţul, cu Arial 12, aliniat dreapta. La sfârşit, se va 

consemna bibliografia. 

 O lucrare poate avea maximum doi autori şi un profesor coordonator.  

Nu sunt admise lucrări care nu sunt originale. Responsabilitatea pentru 

conţinutul lucrărilor aparţine participanţilor. 

Prezentarea lucrărilor se va face în plen, timpul alocat prezentării lucrării fiind de 

15 minute. În cazul participării indirecte, prezentarea va fi făcută de către organizatori. 

Criterii de evaluare:  

- lucrarea demonstrează completitudine şi acoperire în raport cu tema 

aleasă 

- abordarea  temei  a fost făcută  dintr-o  perspectivă personală, autorul 

demonstrând originalitate 

- modul de prezentare. 

Jurizarea se va face de către o comisie formată din cadre didactice de la 

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului, Cluj-Napoca, Inspectoratul Școlar Județean 

Cluj şi Casa Corpului Didactic Cluj. 

Câştigătorii vor fi anunţaţi în ziua concursului. 

Participanţii vor primi diplome de participare şi un CD cu ISSN cu produsele 

prezentate şi cu lucrările înscrise în concurs. 

Nu se percepe taxă de participare. 



 

Înscrierea participanţilor se va face până în data de 23 aprilie 2018 prin e-mail 

la adresa concursmediusanatos@yahoo.com  prin transmiterea  formularului de 

înscriere ataşat. 

Trimiterea lucrărilor se va face până în data de 27 aprilie 2018, în format 

electronic, prin e-mail la adresa concursmediusanatos@yahoo.com cu specificarea 

numelui autorului şi a unităţii şcolare în cadrul documentului ataşat. 

Secţiunea profesori se adresează cadrelor didactice dornice să 

împărtăşească exemple de bune practici din activitatea desfăşurată în promovarea 

protecţiei mediului (proiecte, activităţi, planuri de lecţie etc).  

Această secţiune se va desfăşura în data de 04.05.2018 la Facultatea de Ştiinţa şi 

Ingineria Mediului, Cluj-Napoca, str. Fântânele  nr. 30, ora 1100. 

Participarea poate să fie directă (obligatorie pentru participanţii din judeţ) sau 

indirectă. 

  Lucrările vor fi redactate cu diacritice, vor avea maximum 5 pagini şi vor fi 

redactate cu aplicaţia Microsoft Office Word 2007, format A4, font Arial, mărime 12, 

distanţa dintre rânduri 1.5, margini egale de 2 cm, aliniat stânga-dreapta. Titlul lucrării 

va fi centrat, iar sub titlu se va scrie autorul/autorii  lucrării, instituţia, localitatea, 

judeţul cu Arial 12, aliniat dreapta. La sfârşit, se va consemna bibliografia.  

 O lucrare poate avea maximum doi autori. Responsabilitatea pentru conţinutul 

lucrărilor aparţine participanţilor. 

Prezentarea lucrărilor se va face în plen, timpul alocat prezentării lucrării fiind de 

15 minute. În cazul participării indirect, prezentarea va fi făcută de către organizatori. 

Participanţii vor primi diplome de participare şi un CD cu ISSN cu lucrările 

prezentate. 

Înscrierea participanţilor se va face până în data de 23 aprilie 2018 prin e-mail 

la adresa concursmediusanatos@yahoo.com  prin transmiterea  formularului de 

înscriere ataşat. 

Trimiterea lucrărilor se va face până în data de 27 aprilie 2018, în format 

electronic, prin e-mail la adresa concursmediusanatos@yahoo.com cu specificarea 

numelui autorului şi a unităţii şcolare în cadrul documentului ataşat. 

Nu se percepe taxă de participare. 
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 Informaţii suplimentare se pot obţine la: 

- adresa de email concursmediusanatos@yahoo.com 

- telefon 0742338733 – prof. Bogdana Cătinean, Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” 

- telefon 0752011108 – prof. Cristina Feher, Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” 
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