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REGULAMENT PARTICIPARE CONCURS 

”ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI 2014” 
 

 
Termeni generali: 
 
Cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului (1 iunie), Ministerul Fondurilor Europene (MFE) 
organizează o competiție școlară în zece unități școlare cu cursuri primare, gimnaziale și/sau 
liceale, de pe raza sectorului 1, din București. Tema concursului este ”Și eu sunt cetățean 
european! Aceasta este România mea!”. 
Unitățile de învățământ participante au fost selectate pe criteriul proximității față de sediul MFE, 
acolo unde elevii câștigători vor fi premiați în ziua de 1 iunie 2014, orele 10:00 (în cazul în care 
apar modificări privitoare la locul premierii, ele vor fi comunicate de îndată școlilor și participanților 
la concurs). În perioada 22-29 mai a.c., participanții vor trebui să transmită prin poștă sau email, 
desene, picturi, fotografii sau infografii care să se înscrie în tema concursului. Regulamentul va fi 
comunicat în toate școlile selectate. 
 
Tema concursului: 
 
Tema concursului organizat de Ministerul Fondurilor Europene este ”Și eu sunt cetățean 
european! Aceasta este România mea!”. Pentru a participa, elevii din unitățile de învățământ 
selectate vor trebui să transpună în desene, picturi, fotografii sau creații grafice ideile lor despre ce 
înseamnă România în Uniunea Europeană, cum este ea văzută și ce o reprezintă din punct de 
vedere cultural. 
 
Adrese de corespondență:  
 
Toate creațiilor vor fi transmise semnate la următoarele adrese de corespondență: 

• E-mail: mfe@fonduri-ue.ro.   
• Sediu MFE: Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1, București. 

 
Intervalul de transmitere a creațiilor: 22 mai – 29 mai 2014.  
 
Durata campaniei: 18 mai – 30 iunie 2014. 
 
Modalități de înscriere: 
 
Înscrierea la concursul dedicat sărbătoririi Zilei Internaționale a Copilului se poate face prin email, 
la adresa unică mfe@fonduri-ue.ro sau prin postă, la adresa Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 
1, București, destinatar: Ministerul Fondurilor Europene – Pentru concursul ”Și eu sunt cetățean 
european! Aceasta este România mea!”. Participanții trebui să scrie pe plic sau în corpul 
emailului propriile date de identificare (nume, prenume, adresa de domiciliu, școala, clasa, vârsta, 



 

 

Bd Ion Mihalache 15-17, sector 1,cod poștal  011171, București, România, tel. 037 283 85 10,  fax. 037 283 85 02 

 

numele și numărul de telefon al unuia dintre părinți sau al profesorului coordonator). Creațiile pot fi 
colectate și în fiecare instituție de învățământ în parte și predate MFE.  
 
Cine se poate înscrie? 
 
În cadrul concursului dedicat Zilei Internaționale a Copilului se pot înscrie elevi din clasele primare, 
gimnaziale și liceale din următoarele instituții de învățământ: 
 

• Școala Nr. 3 ”Nicolae Titulescu 
• Școala Nr. 17 ”Pia Brătianu” 
• Școala Nr. 45 ”Titu Maiorescu” 
• Școala Nr. 170 ”Geo Bogza” 
• Școala Nr. 1 ”Sfinții Voievozi” 
• Colegiul Național ”I.L. Caragiale” 
• Colegiul Național De Informatică ”Tudor Vianu” 
• Colegiul Național ”Ion Neculce” 
• Liceul Teoretic ”Jean Monet” 
• Liceul Teoretic ”Alexandru Vlahuță” 

În funcție de vârstă, concurenții se pot înscrie la una din cele trei categorii: 

• 7-10 ani; 
• 10-14 ani; 
• 14-18 ani. 

Selecția și jurizarea: 

Vom fi selectate toate producțiile (desene, picturi, fotografii, infografii) ce respectă condițiile expuse 
în prezentul regulament. Nu vor fi înscrise în concurs creațiile cu un conținut ce aduce ofense altor 
culturi, rase și/sau religii. De asemenea, vor fi excluse din concurs producțiile ce se abat de la 
bunele moravuri și de la normele de bun simț.  

Jurizarea va fi făcută de o comisie internă din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.  

Condițiile de acordare a premiilor: 

Premiile vor fi asigurate din finanțare integrală a Ministerului Fondurilor Europene și vor consta în 
rechizite școlare și materiale promoționale. O listă detaliată cu premiile oferite va fi anexată acestui 
document. 

Pe fiecare categorie de vârstă în parte, în fiecare școală, se va acorda câte un premiu I, câte un 
premiu II și câte un premiu III. Câștigătorii vor fi premiați în cadrul unei ceremonii oficiale, 
organizată în data de 1 iunie 2014. Detaliile privitoare la ceremonia de premiere vor fi comunicate 
personal câștigătorilor și conducerii școlilor participante până pe data de 30 mai 2014, orele 14:00.  

 


