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REGULAMENTUL  

CONCURSULUI  

“ÎMPREUNĂ PENTRU MEDIU!” 

 
 

I. Organizatorii CONCURSULUI 

1. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, cu sediul în Timișoara, B-dul. 

Revoluției nr. 1989, reprezentat prin dl. Romeo Petru URSU, în calitate de Director executiv 

și 

2. Zona Specială de Dezvoltare Lions Dinamic Plus, reprezentată prin dna Ana 

CRĂSNEANU, Președinte  Zonă Specială de Dezvoltare Lions Dinamic Plus 

 

împreuna cu Partenerul:  

 

Consiliul Județean Timiș, cu sediul în Timișoara, B-dul. Revoluției 1989 nr 17. 

 

Organizează în data de 05.06.2020 cu ocazia „Zilei Internaționale a Mediului”, un concurs de 

desene on line pentru clasele I-IV si V-VIII de educație ecologică denumit „Împreună pentru 

mediu!” 

 

1.1 Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public prin publicarea pe site-ul web www.adidtimis.ro 

 

1.2 Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului 

Concursului. 

 

 

II. Desfășurarea concursului : „Împreună pentru mediu!” 

 

2.1 Concursul este organizat prin voluntariat de către membrii Lions şi se desfăşoară on line pentru 

elevii din unitățile de învățământ preuniversitar, cu două secțiuni, învățământ primar clasele I – 

IV și învățământ gimnazial clasele V-VIII, în parteneriat cu Zona Specială de Dezvoltare 

Lions Dinamic Plus, respectând regulile de protecție împotriva răspândirii viruslui COVID 19  

 

2.2 Concursul se va desfașura în data 05 IUNIE 2020, cu organizarea jurizării lucrărilor de către un 

juriu format din reperzentanții ADID Timiș și membrii Lions stabiliți de către Președintele 

Zonei Speciale de Dezvoltare Lions Dinamic Plus și finalizarea premierii va fi organizată în 

Foaierul de lângă Sala Multifuncțională a Consiliului Județean Timiș 

 

2.3 Copii vor realiza un desen format A4 care să ilustreze importanța protejării mediului ( creioane, 

acuarele, carioca, tempera etc) ...liberă creativitate.  

Fiecare participant va putea înscrie în concurs o singură lucrare. Lucrarea va cuprinde jos în 

dreapta, pe desen datele de identificare a elevului, a profesorului coordonator și unitatea de 

învățământ.  

Lucrările vor fi colectate de voluntari, membrii Lions și transmise on line prin email către 

Președintele Zonei Specială de Dezvoltare Lions Dinamic Plus, Ana CRĂSNEANU, care le 

centralizează și le transmite on line la ADID Timiș. 

 

 

 

http://www.adidtimis.ro/
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2.4 Premii: 

 Secțiunea I  Clasele I - IV 

- Premiul 1: Bicicleta x 1 buc 

- Premiul 2: Set Role x 1 set 

- Premiul 3: Trotineta x 1 buc 

- Tricouri inscripționate cu titlul consursului 50 buc 

- Diplome de participare LIONS pentru toți elevii și cadrele didactice participante 

la concurs 

- Diplome de organizator pentru membrii juriului, membrii Lions implicați în 

concurs și directorii unităților de învățământ care contribuie la organizarea 

concursului 

 

Secțiunea II  Clasele V - VIII 

- Premiul 1: Bicicleta x 1 buc 

- Premiul 2: Set Role x 1 set 

- Premiul 3: Trotineta x 1 buc 

- Tricouri inscripționate cu titlul consursului 50 buc 

- Diplome de participare LIONS pentru toți elevii și cadrele didactice participante 

la concurs 

- Diplome de organizator pentru membrii juriului, membrii Lions implicați în 

concurs și directorii unităților de învățământ care contribuie la organizarea 

concursului 

 

2.5 Premiile vor fi distribuite după încetarea Stării de Alertă, cu anunțarea în prealabil a datei de 

distribuire și festivitate.  

 

 

Organizator, 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș,  

Romeo Petru URSU, în calitate de Director executiv 

 

Zona Specială de Dezvoltare Lions Dinamic Plus,  

Ana CRĂSNEANU, în calitate de Președinte  Zonă Specială de Dezvoltare Lions Dinamic Plus 

 


