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Clubul Copiilor Moreni 
Str. Flacăra, nr. 29 
Moreni, jud. Dîmboviţa 
Cod 135300 
Tel./fax 0245665546 
e-mail: ccmorenidb@yahoo.com 
 

 
 

                      
Ediţia a - VIII-a a CONCURSULUI INTERNAŢIONAL 

 
 

”COPII, SALVAŢI PLANETA ALBASTRĂ!” 
 

Tema anului 2012 este:  
"Pământul deocamdată, dar... mediul încotro???" 

 
 

 
DEDICAT PROTECŢIEI ŞI CONSERVĂRII MEDIULUI 

 

   
 
 
 

MORENI, ROMÂNIA 
 

5 – 7 IULIE 2012 
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Organizator: Clubul Copiilor Moreni 
 
Coordonator proiect: Prof. Ing. Sandu Rodica 
Director: Ing. NIŢĂ GHEORGHE 
 
Parteneri: 
 

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa  
- Fundaţia TERRA Mileniul III  
- Asociaţia Alma-RO  
- Garda de Mediu Dâmboviţa 
- Primăria Municipiului Moreni 

 
 
Proiect susţinut de: Ministerul Educaţiei şi Cercetării.  
 
INTRODUCERE 
 
Clubul Copiilor din Moreni (CCM) a fost înfiinţat în anul 1972. De-a lungul celor 35 de ani de 
existenţă activităţile cercurilor s-au cristalizat pe două domenii: cercuri tehnico-aplicative şi 
cercuri cultural-artistice şi sportive. 
Astfel Clubul desfăşoară următoarele activităţi: informatică, muzică vocală, karting, 
tehnoredactare şi educaţie rutieră, protecţia mediului, construcţii şi jocuri logice, şah şi tenis de 
masă, design vestimentar. În prezent clubul este frecventat de aproximativ 500 de copii anual. 
Cercul de Protecţia Mediului condus de doamna profesoară Rodica Sandu, reuneşte elevi din 
clasele 1 – 8 de la toate şcolile din Moreni şi s-a remarcat pentru numeroasele activităţi 
desfăşurate şi premii obţinute în întreceri naţionale şi internaţionale. 
Clubul Copiilor şi activităţile sale sunt deja renumite în oraş, iar Concursul Naţional „Copii, 
salvaţi planeta albastră!” a devenit deja o tradiţie anuală mult aşteptată de locuitori.  
 
Municipiul Moreni este un oras relativ mic, cu un număr de aproximativ 20 000 locuitori şi o 
suprafaţă de 35 km², situat în partea de est a judeţului 
Dâmboviţa (în partea de sud-est a României, într-o 
zonă depresionară).  
Fiind o zonă bogată în resurse naturale, în special 
petrol, oraşul Moreni a devenit, în 1961, primul loc din 
România şi al treilea din lume unde s-a extras petrol.   
Potrivit legendelor locale, numele municipiului Moreni 
vine de la o femeie pe nume Moreanca, ce trebuia să 
stăpânească moşia şi totodată s-o apere de locuitorii 
care erau stabiliţi pe plaiuri şi care doreasu să se 
extindă, aceştia venind din “Ţara Ungurească”. Boierul 
care avea aceste moşii a observat curajul femeii şi pentru vitejia ei i-a dăruit terenul pe care 
astăzi se află Moreniul.  
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OBIECTIVE 
- exprimarea artistică într-un mod neconvenţional, ca mijloc de comunicare interumană şi 

dialog social; 
- stimularea curiozităţii şi dorinţei de a găsi soluţii la problemele actuale generate de 

poluare; 
- conştientizarea celei mai de preţ moştenire pentru viitoarea generaţie ca fiind natura, 

dragostea pentru lumea fără grai, pentru animale şi plante, 
- cimentarea unor legături de prietenie, între copiii participanţi; 
- realizarea unui schimb de experienţă, între profesorii coordonatori. 

 
SECŢIUNILE CONCURSULUI 
 
SECŢIUNEA I: elevi 
- desen, acuarelă, grafică, culori cerate, ulei, grafică pe calculator,etc 
- fotografii format A4 
- obiecte din materiale reciclabile (jucării, machete, origami, împletituri din fire, etc.).  

, afişe, colaje foto sau colaje din materiale reciclabile; 

 
SECŢIUNEA a II-a: elevi 
- creaţii literare, poezie, eseuri, teatru, etc. 
- vor fi scrise la calculator; 
- participarea fiecărui copil, va fi de minimum trei lucrări, pentru poezie. La celelalte nu este un 
număr impus de lucrări. 
- film, videoclip, scurt metraj, desen animat, spot publicitar, pagina web, etc. 
 
SECŢIUNEA a III-a: elevi 
- proiecte de mediu, 15-20 pagini,  PPS-uri; 
- referate, 3-5 pagini; 
- vor fi scrise la calculator; 
 
 SECŢIUNEA a IV-a: cadre didactice, studenti, activişti în ONG-uri, persoane specializate 
în acţiuni de protejarea mediului 
- referate, videoclipuri, spoturi publicitare, pagini web, etc. 
- proiecte, parteneriate, schimburi de experienţă naţionale şi internationale - exemple de bună 
practică. 
- comunicări ştiinţifice, vizite de lucru, ateliere Grundvig, diseminări proiecte Comenius, etc. 
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1. PARTICIPANŢII DIN ROMÂNIA 
 
      Precizări importante 
 

• Concursul se va desfăşura pe grupe de vârstă: preşcolar, primar, gimnazial, liceal, şi 
elevi cu cerinţe educative speciale. (la sectiunile I-III) 

• Participantii de la secţiunile I-III pot participa cu un număr nelimitat de lucrări la toate 
cele 3 secţiuni. 

• Participanţii de la secţiunea IV pot participa cu una, maxim două lucrări.  
• La înscriere se va preciza dacă pentru prezentarea lucrării se vor folosi: video-proiector , 

DVD, CD, etc.  
• Participanţii de la secţiunea IV vor preciza în formularul de înscriere prezenţa la 

simpozion.   
 
 
ÎNSCRIERE 
 

• Înscrierea participanţilor se va face prin completarea formularului şi expedierea 
lucrărilor şi materialelor.  
Vă rugăm să expediaţi formularul de înscriere, ca document ataşat, la adresele de e-mail: 
ccmorenidb@yahoo.com sau rodicasandu55@yahoo.com până la data de 30 mai 2012.  
Lucrările şi materialele propuse vă rugăm să le expediaţi prin scrisoare 
recomandată/scrisoare prioripost/pachet obişnuit, la adresa: Clubul Copiilor Moreni, 
str. Flacăra nr.29 Moreni, Dâmboviţa, cod 135300 sau pe e-mail la adresa: 
ccmorenidb@yahoo.com sau rodicasandu55@yahoo.com.  
   

• Taxa de participare la concurs 
-  3 lei pentru fiecare lucrare la secţiunile I-III; 
- 35 lei de autor (dacă un autor are două lucrări achită o singură dată taxa) , pentru toţi 
participanţii la secţiunea IV (taxa cuprinde o diplomă de participare si certificat, o mapă 
de participare şi un CD cu ISSN).  
 
Taxele se vor achita până cel târziu 30 mai 2012. Plata taxei de participare se va face prin     
mandat poştal (sau în plicul cu lucrări), pe adresa Clubul Copiilor Moreni, str. Flacăra 
nr.29 Moreni, Dâmboviţa, cod 135300 pentru Dna prof. Sandu Rodica, (cu menţiunea 
,,Pentru simpozion’’). Plicul să fie autoadresat și timbrat la valoare. 

 
• Evaluarea lucrărilor 

Jurizarea va fi realizată de către specialişti ai instituţiilor partenere şi organizatori 
începând cu 01 ale lunii iunie până pe 30 iunie.  
Lucrările de la secţiunea I vor fi jurizate în cadrul unei expoziţii organizate în sala mică a 
Clubului FLACĂRA 2 Moreni, în perioada 04 – 10 iunie 2012. 
Se vor acorda premiile I, II, III  şi menţiune (pentru fiecare grupă de vârstă), pentru 
secţiunile I-III, diplome de participare pentru fiecare coordonator de lucrări (cadru 
didactic) iar participanţii de la secţiunea IV vor primi: o diplomă de participare si 
certificat, o mapă de participare şi un CD cu ISSN. 

mailto:ccmorenidb@yahoo.com�
mailto:rodicasandu55@yahoo.com�
mailto:ccmorenidb@yahoo.com�
mailto:rodicasandu55@yahoo.com�
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Diplomele vor fi înmânate personal sau trimise, în plicurile autoadresate, până la 25 
august 2012. Persoanele care nu participă direct la simpozion vor primi mapele, 
diplomele şi CD-ul cu ISSN, prin poştă.  
 
Nu se vor acorda premii în obiecte sau bani. Nu se admit contestaţii. Lucrările înscrise în 
concurs nu se restituie. 

 
• Criterii de evaluare  

 -creativitate – 15 pct 
 -originalitate – 20 pct 
 -aspectul lucrării – 15 pct 
 -respectarea temei proiectului – 30 pct 
 -conţinutul ştiinţific şi implementarea temei – 20 pct 
 

• Instrucţiuni pentru autorii de la secţiunea IV 
Persoanele care doresc să publice lucrarea, trebuie să respecte următoarele cerinţe: 
- redactarea  lucrării se va face în format A4 ;
-sub titlu se vor scrie: profesia, numele şi prenumele autorului/ autorilor,  instituţia, 
localitatea, judeţul (pentru fiecare autor); 

  

- la sfârşit se va consemna bibliografia, în ordinea următoare: nume şi prenume 
autor/autorii, titlul lucrării , editura, oraşul, anul, pagina; 
- mărimea lucrării pentru publicat: maxim 2 – 4 pagini ( Arial12
- lucrarea pentru publicat va fi trecută pe CD, cu menţiunea PUBLICAŢIE în fişierul     
respectiv; 

);  

- pentru participanţii din România se cere și varianta în limba engleză a lucrărilor. 
Lucrările care nu sunt însoțite de varianta în limba engleză, franceză sau o limbă de 
circulațe internațională (trebuie precizate exact care sunt limbile), nu vor fi publicate în 
volumul final (însa pot participa la simpozion). 
 
Lucrările vor fi publicate pe CD cu ISSN înregistrat la Biblioteca Naţională.  

 

 
Vă rugăm să folosiţi semnele diacritice corespunzătoare limbii române ! 

• Transportul şi cazarea vor fi suportate de participanţi.  
 

 
2. PARTICIPANŢII DIN STRĂINĂTATE 

 
Precizări importante 
 

• Concursul se va desfăşura pe grupe de vârstă: preşcolar, primar, gimnazial, liceal, şi 
elevi cu cerinţe educative speciale. (la sectiunile I-III) 

• Partenerii din instituţiile de învăţământ ai altor ţări vor trimite maxim trei lucrări pentru 
fiecare secţiune şi categorie de vârstă. 
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ÎNSCRIERE 
 

• Înscrierea participanţilor se va face prin completarea formularului şi expedierea 
lucrărilor şi materialelor.  
Vă rugăm să expediaţi formularul de înscriere, ca document ataşat, la adresa de e-mail: 
ccmorenidb@yahoo.com sau rodicasandu55@yahoo.com până la data de 30 mai 2012.  
Lucrările şi materialele propuse vă rugăm să le expediaţi prin scrisoare 
recomandată/scrisoare prioripost/pachet obişnuit, la adresa: Clubul Copiilor Moreni, 
str. Flacăra nr.29 Moreni, Dâmboviţa, cod 135300 sau pe e-mail la adresa: 
ccmorenidb@yahoo.com sau rodicasandu55@yahoo.com.  
   

• Nu există taxă de participare.  
•  
• Evaluarea lucrărilor 

Jurizarea va fi realizată de către specialişti ai instituţiilor partenere şi organizatori 
începând cu 01 ale lunii iunie până pe 30 iunie.  
Lucrările de la secţiunea I vor fi jurizate în cadrul unei expoziţii organizate în sala mică a 
Clubului FLACĂRA 2 Moreni, în perioada 04 – 10 iunie 2012. 
Se vor acorda premiile I, II, III  şi menţiune (pentru fiecare grupă de vârstă), pentru 
secţiunile I-III, diplome de participare pentru fiecare coordonator de lucrări (cadru 
didactic) iar participanţii de la secţiunea IV vor primi: o diplomă de participare si 
certificat, o mapă de participare şi un CD cu ISSN. 
Diplomele vor fi înmânate personal sau trimise, în plicurile autoadresate, până la 25 
august 2012. Persoanele care nu participă direct la simpozion vor primi mapele, 
diplomele şi CD-ul cu ISSN, prin poştă.  
 
Nu se vor acorda premii în obiecte sau bani. Nu se admit contestaţii. Lucrările înscrise în 
concurs nu se restituie. 

 
• Criterii de evaluare  

 -creativitate – 15 pct 
 -originalitate – 20 pct 
 -aspectul lucrării – 15 pct 
 -respectarea temei proiectului – 30 pct 
 -conţinutul ştiinţific şi implementarea temei – 20 pct 
 

• Instrucţiuni pentru autorii de la secţiunea II-III 
Pentru participanţii din străinătate limbile oficiale: engleză, franceză, italiană.  
 

• Instrucţiuni pentru autorii de la secţiunea IV 
Persoanele care doresc să publice lucrarea, trebuie să respecte următoarele cerinţe: 
- redactarea  lucrării se va face în format A4 ;
-sub titlu se vor scrie: profesia, numele şi prenumele autorului/ autorilor,  instituţia, 
localitatea, judeţul (pentru fiecare autor); 

  

- la sfârşit se va consemna bibliografia, în ordinea următoare: nume şi prenume 
autor/autorii, titlul lucrării , editura, oraşul, anul, pagina; 

mailto:ccmorenidb@yahoo.com�
mailto:rodicasandu55@yahoo.com�
mailto:ccmorenidb@yahoo.com�
mailto:rodicasandu55@yahoo.com�
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- mărimea lucrării pentru publicat: maxim 2 – 4 pagini ( Arial12
- pentru participanţii din străinătate limbile oficiale: engleză, franceză, italiană.  

);  

 
Lucrările vor fi publicate pe CD cu ISSN înregistrat la Biblioteca Naţională.  
 

• Transportul şi cazarea vor fi suportate de participanţi. Nu este necesară prezenţa 
participanţilor la atelierul şi simpozionul din perioada 05 – 07 iunie.   

 
REPERE TEMPORALE IMPORTANTE 
 

- 5 aprilie – 30 mai: perioada de înscriere a participanţilor; 
- 30 mai: termenul limită de înscriere la concurs; 
- 30 mai: teremenul limită de plată a taxei de participare; 
- 01 – 30 iunie: jurizarea lucrărilor; 
- 05 – 07 iunie: atelierul elevilor şi simpozionul cadrelor didactice, studenţilor, etc. 

 
 
PROGRAM PRELIMINAR  
 

Ziua 1, Joi, 5 iulie 2012 
10.00 – 12.30 Sosirea participanţilor 

13.30 - 17.30 Deschiderea festivă a manifestării 

Scurtă prezentare a proiectului-prezentare sponsori 

Cuvânt invitați 

Program artistic 

Premiere secţ. I,II,III 
18.30  Cina festivă 
Ziua 2, Vineri, 6 iulie 2012 
08.00-09.00 Mic dejun - Clubul Copiilor Moreni 

10.00 – 12.00 1.Simpozion - Deschidere lucrări 

Cuvânt invitaţi (prezentări şi dezbateri) 

2.Atelier de lucru - activitate practică 
 

12.00 – 13.00  

Pauză de masă - Bufet rece 

1.Vizionare expoziţie roci de la Muzeul Geologic al României 

2.Implicarea copiilor în diferite jocuri (şotron geologic, minieoliene, etc.) 
13.00 – 15.30  1.Simpozion (prezentări şi dezbateri) 
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2. Jurizarea şi evaluarea lucrărilor realizate în cadrul atelierului- premiere 
15.30 – 17.30  1.Înmânare diplome şi certificate de participare 

2. Marş demonstrativ cu toţi elevii participanţi la concurs. 
19.30  Cină - Clubul Copiilor Moreni 
Ziua 3, Sâmbătă, 7 iulie 2012 
07.00-08.00 Mic dejun - Clubul Copiilor Moreni 

09.00 – 12.00 Plecare participanţi 
 
CONTACT 
 
Pentru alte informaţii, precizări sau înscriere, contactaţi-ne telefonic (0721-578789 prof. Rodica 
Sandu), în scris, pe e-mail rodicasandu55@yahoo.com sau ccmorenidb@yahoo.com.  
Puteţi accesa pentru mai multe informaţii următoarele site-uri: 

• http://ccm.yourdotweb.com/ (Clubul Copiilor Moreni) 
• http://terraiii.ngo.ro/ (Fundaţia TERRA Mileniul III) 
• pagina de Facebook a concursului (http://www.facebook.com/events/225267114240717/) 

 
 

 
 
                                         Vă aşteptăm cu drag la Moreni! 
 

mailto:rodicasandu55@yahoo.com�
mailto:ccmorenidb@yahoo.com�
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