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REGULAMENT DE ORGANIZARE CONCURS INTERNAŢIONAL 

 

 

Tinerii spun NU discriminării! 

Ediţia III – 2018  

 

Preambul 

Parteneriatul educaţional devine o componentă esenţială a strategiilor orientate către educarea tinerilor, el 
face parte din categoria activităţilor extracurriculare şi de voluntariat, urmărind stabilirea de relaţii de 
colaborare între instituţiile care doresc să sprijine educaţia prin acordarea de şanse egale pentru dezvoltare 
personală armonioasă prin solidaritate şi dreptul la o viaţă nediscriminatorie. 

 

Art. 1. (1) Asociaţia Română pentru Dezvoltare Europeană Timișoara (ARDE) în colaborare cu Inspectoratul 
Școlar Județean Arad, Inspectoratul Școlar Județean Bihor, Inspectoratul Școlar Județean Caras Severin, 
Inspectoratul Școlar Județean Mehedinţi, Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, Inspectoratul Școlar 
Județean Timiș și Consiliul Județean Timiș organizează Concursul internaţional Tinerii spun NU 
discriminării! 

(2) Concursul are un caracter internaţional, determinat de participarea unor instituții de învățământ din trei 
regiuni de dezvoltare din România, şcoli din Serbia, Ungaria. 

(3) Invitați în cadrul concursului sunt Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), Institutul 
Intercultural Timișoara (IIT), Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România (APFR), Casa Corpului Didactic 
Timis. 

Art. 2. Concursul are drept scop dezvoltarea simţului civic prin conştientizarea de către tineri a pericolelor 
generate de discriminare, promovarea comportamentului tolerant şi activ civic faţă de diverse grupuri 
vulnerabile şi dezvoltarea relaţiilor de comunicare, cooperare şi a spiritului de competiţie pozitivă, altfel spus 
implicarea în realizarea unei educatii civice proactive. 

Art. 3. Obiectivele concursului sunt: 

O1. Consolidarea cooperării între organizaţiile partenere şi/ sau alte părţi interesate prin schimburi de bune 
practici. 

O2. Creşterea capacităţii instituţiilor de învăţământ de realizare a activităţilor nonformale, în parteneriat elevi - 
profesori pentru a identifica pericolele prezentate de discriminare şi pentru a recunoaşte avantajele 
diversităţii 

O3. Încurajarea cât mai multor persoane să descopere și să aprecieze autenticitatea și diversitatea culturală 
astfel încât să se consolideze sentimentul de apartenență la un spațiu european comun pornind de la 
cunoașterea patrimoniului cultural local. 

O4. Promovarea în rândul adolescentilor a unui comportament tolerant şi solidar faţă de grupurile vulnerabile 
în vederea asigurării condiţiilor optime pentru cea mai bună, completă şi utilă dezvoltare. 

Art. 4. Concursul se adresează: 

 tinerilor din învăţământul preuniversitar şi universitar proveniţi din mediul rural, urban sau social 
dezavantajat; 

 cadrelor didactice din sistemul de învățământ; 
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 reprezentanților comunităților locale, asociaţiilor și ONG-urilor. 

Art. 5. Concursul constă în: 

(1)  Elaborarea unui eseu prin care tinerii au posibilitatea de a-şi prezenta şi argumenta viziunea proprie 
referitoare la interculturalitate şi nondiscriminare în conformitate cu tema concursului: Identitatea între 
autenticitate și diversitate culturală şi la identificarea unor acţiuni antidiscriminare legate de tema abordată. 

(2) Realizarea unei fotografii/ imagini şi/ sau colaj care să reprezinte viziunea realizatorului despre toleranţă, 
solidaritate şi nondiscriminare în concordanță cu tema concursului. 

(3) Eseurile și fotografiile vor fi evaluate de comisii externe formate din specialişti independenţi în domeniu: 
limba şi literatura română/engleză, nondiscriminare/socio – umane în cadrul evaluării și ierarhizării valorice a 
lucrărilor prezentate în concurs. 

Art. 6. Concursul este structurat pe trei secțiuni: 

(1) Secțiunea I: Eseu gimnaziu  

(2) Secțiunea II: Eseu liceu 

(3) Secțiunea III: Fotografie 

Art. 7. Condiții de participare. 

(1) La concurs pot participa tineri și coordonatori, în echipe formate din câte 1 tânăr şi un cadru didactic / 
reprezentant ONG/ reprezentant comunitate locală. 

(2) Lucrările elaborate vor fi realizate în echipă şi trebuie să fie asumate prin declarație pe proprie 
răspundere că sunt originale. În caz contrar vor fi eliminate din concurs. 

Art. 8. (1) Cerinţe pentru redactarea eseurilor: 

 Eseurile vor fi redactate pe format A4, având marginile la 2 cm.  

 Se vor folosi fonturi  Arial Narow de 12 pt. la un rând distanţă, aliniere Justify.  

 Pentru titluri se vor folosi fonturi Arial Narow 14 pt. şi se vor centra pe pagină, având un rând liber înainte şi 
după acesta. 

 Autorii și instituția de proveniență, se vor trece sub titlu, aliniat central, cu fonturi de 12 pt.  

 Eseurile nu vor depăşi 500 de cuvinte. Se vor menționa obligatoriu sursele de informare inclusiv cele de pe 
internet.  

 Eseurile vor fi redactate în limba română, obligatoriu cu diacritice şi participanţii externi în limba engleză. 

 Eseurile vor fi elaborate în concordanţă cu tema şi obiectivele proiectului. 

 Sunt acceptate doar eseurile originale, care nu au mai fost prezentate la alte manifestări științifice; nu vor fi 
folosite materiale din alte surse decât cele menționate în bibliografie. În acest sens participanții vor 
completa o declarație pe propria răspundere.  

 Eseurile vor fi trimise în format doc sau docx. Eseurile trimise organizatorilor vor fi păstrate și în format 
digital la biblioteca instituției.  

(2) Cerinţe pentru realizarea fotografiilor: 

 Fotografiile pot fi realizate alb-negru sau color și vor fi trimise în format digital (jpeg). 

 Fotografia care participă la concurs va fi transmisă, obligatoriu în două moduri: 

1. pentru publicare - cu date de identificare: tilul/motto, autorul și instituția de proveniență, plasate in 
partea stânga,  jos a imaginii. Se va folosi  fontul Arial Narow 14 pt., bold 

2. pentru jurizare – fără date de identificare. 

 În cadrul evaluarii se vor urmări criterii formal-conceptuale, se va analiza lucrarea din punctul de 
vedere al criteriilor estetice, al incadrării în tema stabilită, precum şi al nivelului tehnic pe care se 
situează concurentul. 
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 Pentru  Adecvarea conţinutului la tematica concursului se vor folosi definiţiile de dicţionar ale temei, 
dar şi extensiile sintagmelor în cazul în care acestea au precedent în alte domenii artistice, cum ar fi 
opere literare, muzică, teatru, pictură, etc. 

 În privinţa Calităţilor estetice se va urmări echilibrul compoziţiei, cromatica, utilizarea perspectivei, 
utilizarea creativă a unor tipuri de lentile/filtre, utilizarea profunzimii de camp, distributia luminii în 
cadru. 

 În ceea ce priveşte Originalitatea/creativitatea se va urmări diferenţierea faţă de clişeele existente si 
abordările consacrate, prezenţa unor metafore/alegorii, gradul de abstractizare al temei, fără a ieşi 
însă din cadrul temei stabilite, lucrarea trebuind sa-şi demonstreze justificarea formală. 

 Sunt acceptate doar fotografiile originale, care nu au mai fost prezentate la alte manifestări științifice. 
În acest sens participanții vor completa o declarație pe propria răspundere. 

 (3) Eseurile şi fotografiile vor fi publicate integral în Revista online Echilibru.edu,  ISSN 2559 - 3323, format 
digital  în limba română şi/sau limba engleză. 

Art. 9. (1) Jurizarea eseurilor din cadrul concursului 

A. Jurizare din punct de vedere al mesajului nondiscriminare. 

Nr. crt. Criteriu de jurizare Punctaj 

1 Adecvarea conţinutului la termatica concursului şi a secţiunii alese 20 

2 Relevanţa mesajului 30 

3 Coerenţa eseului şi calitatea argumentării 20 

4 Originalitatea  10 

 TOTAL 80 

B. Jurizare din punct de vedere al redactării 

Nr. crt. Criteriu de jurizare Punctaj 

1 Respectarea structurii eseului argumentativ 5 

2 Varietatea lexicului, stilul şi vocabularul potrivite temei 5 

3 Claritatea, coerenţa şi calitatea exprimării 5 

4 Ortografia, punctuaţia şi aranjarea în pagină 5 

 TOTAL 20 

(2) Jurizarea fotografiilor din punct de vedere al mesajului nondiscriminare şi al realizării lor 

Nr. crt. Criteriu de jurizare Punctaj 

1 Adecvarea conţinutului la tematica concursului  30 

2 Calităţile estetice (compozitie, cromatică,etc.) 30 

3 Originalitate/creativitate 40 

 TOTAL 100 

 

Art. 10.  Site-ul dedicat concursului este http://ardetim.ro 

Art. 11. (1) Concursul se va derula în mai multe etape: 

 Lucrările înscrise în concurs vor fi jurizate de comisii independente de specialiști constituite de către 
Asociaţia Română pentru Dezvoltare Europeană. 

http://ardetim.ro/
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 Vor fi premiate primele cinci lucrări, câte trei premii si două menţiuni pentru fiecare secțiune: Eseu 
gimnaziu, Eseu liceu și Fotografie. 

 Primele 15 fotografii se vor constitui într-o expoziţie de fotografie cu ocazia Conferinţei de închidere a 
concursului.  

(2) Înscrierea la concurs se va efectua: 

 În perioada 29.10.2018, ora 800 - 16.11.2018, ora 1600. 

 Direct pe link-ul  https://goo.gl/forms/n2LOccbt80JawH2r1  unde coordonatorul lucrării completeză 
formularul de înscriere (toate câmpurile sunt obligatorii).  

Coordonatorul lucrării complează formularul de înscriere și transmite: 

a. Următoarele documente:  

 Eseul şi/sau fotografia salvate sub forma Secţiune nr._Titlul lucrării (exemplu: 
S1_titlu_eseu_gimnaziu, S2_titlu_eseu_liceu, S3_titlu_fotografie); 

 Declaraţia pe propria răspundere privind originalitatea eseului (semnată de elev şi coordonator), 
scanată. Modelul de declaraţie se găseşte anexat la prezentul regulament. 

 Acordul pentru utilizarea datelor personale, scanat; 

 Documentul justificativ privind plata taxei de participare scanat, doar pentru coordonatorii care 
doresc sa primeasca diplomele de participare si premiul (dacă este cazul) prin posta. În acest 
caz, vor achita transportul de 20 RON pentru lucrările înscrise în concurs. Costul transportului va 
fi achitat de către coordonator în contul RO32 BTRL 0360 1205 H199 57XX. 

b. Pe adresele de e-mail: 

 eseurigimnaziuardetim@gmail.com, pentru elevi gimnaziu; 

 eseuriliceuardetim@gmail.com, pentru eseuri tineri/ elevi liceu; 

 fotografiiardetim@gmail.com, pentru fotografii ale tuturor participantilor. 

(3) Lucrările vor fi transmise spre comisiile de evaluare pentru jurizare până în 16.11.2018, ora 16.00. 

(4) Borderourile privind evaluarea, ierarhizarea lucrărilor se transmit spre comisia de organizare: 23.11.2018 – 
29.11..2018, ora 12.00. 

(5) Premierea şi Conferinţa de încheiere a concursului: 7.12.2018, ora 12.00. 

(6) Diplomele de participare şi premiu se vor înmâna tuturor participanților la închiderea concursului, în cadrul 
Conferinţei de încheiere sau vor fi trimise prin poștă în funcție de opțiuni. 

(7) Școlile care participă cu lucrări în concurs pot stabili relații de colaborare cu Asociația Română pentru 
Dezvoltare Europeană, prin completarea Protocolului de parteneriat și transmiterea acestuia: 

 Completat, semnat, înregistrat și  scanat pe adresa de e-mail: ardeantidiscriminare@gmail.com  

sau  

 Completat, semnat, înregistrat în 2 exemplare originale, prin poștă cu specificația ”În atenția 
doamnei prof. Putnoky Ligia” la adresa: Colegiul Tehnic ”Emanuil Ungureanu” Piața Huniade, nr. 
3, Timișoara, jud. Timiș. 

Participarea cadrelor didactice la concurs nu este condiționată de existența protocolului. 

Art. 12.  (1) Se vor acorda câte trei premii și două mențiuni pentru fiecare secţiune și/sau nivel (art. 11, al.1); 

(2) Echipele care au obţinut premiile I, II, III vor primi diplome speciale şi premii individuale; 

(4) Diploma de participare individuală se va acorda fiecărui elev şi fiecărui coordonator cadru didactic/ 
reprezentant ONG/ reprezentant comunitate locală sau participant și va fi transmisă pe adresa instituţiei de 
provenienţă a coordonatorului, prin poştă sau direct, la finalul Conferinţei de închidere a concursului, 

https://goo.gl/forms/n2LOccbt80JawH2r1
mailto:eseurigimnaziuardetim@gmail.com
mailto:eseuriliceuardetim@gmail.com
mailto:fotografiiardetim@gmail.com
mailto:ardeantidiscriminare@gmail.com
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(5) Revista Echilibru.edu - care va cuprinde eseurile şi fotografiile participante la concurs, testimoniale şi o 
sinteză a activităţilor derulate - va putea fi descărcată de pe site-ul concursului. 

Art. 13. Diseminarea concursului și rezultatelor acestuia se va realiza la Conferinţa de închidere, în consiliile 
profesorale, pe site-urile participanților și prin mass-media. 

Art. 14. Organizarea concursului este asigurată de Comitetul de organizare: 

Coordonator: prof.Putnoky Ligia 

Coordonatori judeţeni: AR - Stoenescu Anca, BH - prof. Novac – Iuhas Alin Florin, CS - prof. Constantin 
Nicolaescu, HD - prof. dr. Ştefănie Maria, MH - prof. dr. Mirela Pintea Enea, SM - prof. 
Durla – Paşca Mihai Călin, TM – prof. Danielescu Aura, prof. Petrov Mihaela, prof. Vlad 
Cristian Gabriel (CCD).  

Comisia tehnica: prof. Naghi Ana Elisabeta, prof. Diaconescu Călin, prof. dr. Mioc Adina, prof. dr. Manolea 
Mihaela, prof. Miuț Alina, prof. Albuíu Stela 

Comisia diseminare: prof. Ileana Crăciun, prof. Căpăţină Codruţa, prof. Negruţiu Florin,  

Comisia comunicare: prof. Putnoky Ligia, ec. Stefanovici Dalibor, prof. Băeşu Viorica, prof. dr. Elena Moţoc-
Chivari, prof. Cherecheş Nicoleta, prof Trică Gabriela, prof. Giuchici Minodora, prof. 
Cumpănaș Claudia 

Redacţia revistei: prof. Melnic Alina, prof. Iancovici-Wolf Miriana 

Persoane de contact: prof. Putnoky Ligia: 0040.721.242.844 
                                   prof. Albuțiu Stela: 0040.723.544.911 – relația cu liceele 
                                   prof. Miuț Alina: 0040.733.962.066 – relația cu gimnaziul 
                                   prof. Crăciun Ileana: 0040.723.928.649 – diseminare, mass media 

Art. 15. Acest regulament este valabil pentru Editia III, anul 2018 a Concursului internaţional Tinerii spun NU 
discriminării! 

 

 

Preşedinte Asociaţia Română pentru Dezvoltare Europeană 

prof. dr. ing. Eftimie Mariana 
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DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 
 

 

 

Subsemnatul/ Subsemnata...................................................................................., profesor la ............................ 

...................................................................................... în calitate de coordonator  şi subsemnatul/ subsemnata  

.............................................................................., în calitate de elev participant  declarăm pe propria noastră 

răspundere că eseul cu titlul .............................................................................................................................. 

............................................................................... pe care îl prezentăm în cadrul  

Concursului internaţional „Tinerii spun NU discriminării!” Ediţia III, 2018 

ne aparţine în întregime şi că nu au fost preluate alte informaţii decât cele citate în Bibliografie. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
Semnătura coordonatorului, 
 
..................................... 

Localitate, ________________________ 
 
Data _____________________________ 

 
Semnătura elevului participant, 
 
..................................... 
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DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

 
 

 

Subsemnatul/ Subsemnata...................................................................................., profesor la ............................ 

...................................................................................... în calitate de coordonator  şi subsemnatul/ subsemnata  

.............................................................................., în calitate de elev participant  declarăm pe propria noastră 

răspundere că fotografia cu titlul ........................................................................................................................... 

...................................................................................... pe care o prezentăm în cadrul  

Concursului internaţional „Tinerii spun NU discriminării!” Ediţia III, 2018 

ne aparţine în întregime şi este originală. 

Suntem de acord ca imaginile să fie folosite de către Asociaţia Română pentru Dezvoltare Europeană. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Semnătura coordonatorului, 
 
..................................... 

Localitate, ________________________ 
 
Data _____________________________ 

 
Semnătura elevului participant, 
 
..................................... 
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ACORD PENTRU UTILIZAREA DATELOR PERSONALE 

 

Subsemnatul (a), ____________________________________, CNP _________________________ cu 

domiciliul în localitatea _____________________________, judeţul _____________, posesor al CI seria____ 

nr. _____________, eliberat de ___________________________, la data de ___________ ,în calitate de 

participant la Concursul ”Tinerii spun NU discriminării!”, declar pe proprie răspundere că, luând în considerare 

prevederile Regulamentului U.E. nr. 679 / 2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, sunt de acord 

ca datele mele cu caracter personal să fie stocate, prelucrate, utilizate de către Asociația Română pentru 

Dezvoltare Europeană. 

În acest context, la solicitarea Asociației Române pentru Dezvoltare Europeană, pun la dispoziţia acesteia, de 

bunăvoie, datele personale ale subsemnatului/ei pentru scopurile menţionate în nota de informare şi, prin 

aceasta, sunt de acord cu prelucrarea, în conformitate cu Regulamentul U.E. nr. 679 / 2016, a următoarelor 

date personale: numele şi prenumele, semnătura, fotografia, telefon/fax, adresa (domiciliul/reşedinţa), e-

mailul, profesia, locul de muncă, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate. 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale pentru scopurile prevăzute mai sus, pe durata colaborării 

mele  cu asociația. 

De asemenea, declar că: 

Sunt / Nu sunt de acord cu postarea datelor mele pe documentele de participare la concurs 

Sunt / Nu sunt de acord cu postarea datelor mele pe documentele de decont aferente concursului 

Sunt / Nu sunt de acord cu postarea datelor mele pe documentele aferente eliberării adeverințelor/ 

certificatelor/ diplomelor 

Sunt / Nu sunt de acord cu postarea datelor mele în Revista online ”Echilibru.edu” 

Sunt / Nu sunt de acord cu postarea datelor mele în Broșura ”Tinerii spun NU discriminării! – Ediția III” 

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă de întregul conţinut şi am completat personal datele 

din prezenta declaraţie. 

 

Data _______________________                                      Semnătura _________________ 
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Informare 

 

Asociația Română pentru Dezvoltare Europeană, cu sediul în Timişoara, str. Simion Bărnuțiu, nr. 67, 

et.6, ap.18 prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră pentru desfăşurarea 

activităţilor aferente proiectului ”Tinerii spun NU discriminării!”. 

Datele cu caracter personal prelucrate în scopul prezentat mai sus vor fi stocate pe durata participării 

dumneavoastră la concurs, a validității lucrărilor prezentate, pe perioada găzduirii revistei online 

”Echilibru.edu” pe site-ul asociației și a existenței broșurii ”Tinerii spun NU discriminării! – Ediția III” 

De asemenea Asociația Română pentru Dezvoltare Europeană respectă drepturile pe care 

Regulamentul UE 697/2016 vi le conferă, în calitate de persoană vizată privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal, și anume: dreptul la acces, dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal 

inexacte, dreptul la ștergerea datelor,  dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziția prelucrării 

datelor cu caracter personal, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea 

automată, inclusiv crearea de profiluri.  

Totodată aveți și dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supreveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal sau justiției, în condițiile legii. 

Pentru informații suplimentare legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de către Asociația 

Română pentru Dezvoltare Europeană, ne puteți transmite solicitările dumneavoastră pe adresa de e-

mail: ardeantidiscriminare@gmail.com . 

 

mailto:ardeantidiscriminare@gmail.com

