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Regulamentul concursului  ,, Mesaj pentru România”, 

in Municipiul Alexandria 

 

 

  

La 1 decembrie se sărbătorește constituirea statului național unitar român, realizată prin unirea 

provinciilor Basarabia, Bucovina, Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș și Satmar cu Regatul 

României, moment de excepție în afirmarea identității și tradițiilor naționale. 

Acest moment aniversar trebuie marcat în mod corespunzător, la nivel local și național, prin 

organizarea și desfășurarea unor manifestări, acțiuni și proiecte de aniversare a Marii Uniri a României 

și al Primului Război Mondial. 

Marcarea Marii Uniri a României este o modalitate de recunoaștere și conservare a valorilor 

culturii naționale și diversității expresiilor sale. 

1. Mod de desfășurare : 

Concursul se desfășoară pe următoarele categorii de vârstă : 

 -    clasele 0 – IV; 

 -    clasele V – VIII; 

 -    licee. 

 

 Criterii de participare : 

Concurs de recitare/monolog. 

Se va participa cu cate 5 videoclipuri/categorie de vârstă/unitate de învățământ ce vor 

respecta tema data. Cei 5 participanți vor fi desemnați de coordonator. 

Videoclipurile cu recitare/monolog, ce vor avea minim 1 min. și maxim 3 min. și vor fi în 

format mp4, vor depuse la Primarie, et.2, cam. 13, pe suport DVD. 
În videoclipuri exprimarea artistică este totală. 

Videoclipul va fi realizat numai cu telefonul mobil, fără a fi folosite sisteme de stabilizare 

suplimentare. 

Poeziile/monologurile alese nu trebuie să afecteze în niciun fel imaginea publică a unei 

persoane, imaginea şcolii că instituţie, în general sau în particular; 

Videoclipul va conține doar participantul care trebuie să dețină acordul parinților sau 

aparținătorilor pentru a permite organizatorilor utilizarea videoclipurilor în concurs 

Sunt interzise cu desăvârşire: 

1.     utilizarea unui limbaj obscen sau a unor contexte vizuale cu caracter imoral; 

2.     folosirea la filmări a unor însemne rasiste sau care instigă la violenţă interetnică; 

3.     crearea unor scene care să atenteze la integritatea fizică şi morală a elevilor; 

4.     Proiectele trimise la concurs vor fi realizate, în exclusivitate, de elevii participanţi, 

implicarea profesioniştilor în domeniu, ducând (în cazul demonstrării fraudei de către contestatar) 

la descalificarea echipei respective. 

Videoclipul va fi însoțit de titlul propriu-zis, urmat de celelalte elemente de identificare 

(Nume, Prenume, Unitate de învățământ,  Categorie de vârstă). 

      Nu se permit  materiale auxiliare video, audio sau grafice în scurtmetraj. 

                Prin înscrierea la concurs, fiecare participant acceptă ca videoclipul să poată fi distribuit și 

exploatat în mod liber de către organizatori 

La jurizare se va ține cont de : 

-         originalitatea recitării, 



-         relevanța mesajului transmis pentru proiectul Mesaj pentru România 

-         creativitate ( calitatea punerii în scenă, modul în care este transmis mesajul) 

-         calitate ( calitatea incadrarilor și a montajului) 

       Prin înscrierea la concurs, fiecare participant acceptă că lucrarea să poată fi distribuită și 

exploatată în mod liber de către organizatori. 

Videoclipurile  se vor puncta cu note de la 1 la 10 

              Participanții trebuie să dețînă acordul persoanelor sau ale parinților pentru a permite 

organizatorilor utilizarea prezentărilor în concurs 

      Responsabilitatea în ceea ce priveşte drepturile de autor asupra materialelor auxiliare audio 

sau grafice incluse în scurtmetraj, aparţine în exclusivitate realizatorilor acestuia. 

  

3.  Documente pentru înscriere : 

         - fișa de înscriere pentru grupul participant în care va fi descris proiectul, însoțită de tabel 

nominal cu membrii grupului, videoclipurile in format mp4, pe suport DVD  până la data de 

16.11.2020. 

 Videoclipurile  se vor puncta cu note de la 1 la 10 

 

Se vor organiza întâlniri cu coordonatorii , la cererea acestora, cu minim două săptămâni înainte 

de fiecare etapă și se vor clarifica ( supune la vot, dacă va fi cazul ) eventualele nelămuriri. Posibilele 

nelămuriri ridicate pe parcursul concursurilor și nediscutate la aceste întâlniri nu vor fi luate în 

considerație. 

Fișele de jurizare vor fi întocmite, datate și semnate de către juriu. 

Jurizarea se va face de către un juriu format din persoane cu pregătire relevanta în domeniul 

în care se organizează concursul, decizia și notarea acestora fiind definitivă și irevocabilă 

           Se va acordă marele premiu pe fiecare categorie de vârstă  și premii de participare 

              

    Prezentul Regulament poate fi adaptat in functie de scenariul epidimiologic, valabil la data 

organizarii/premierii concursului, cu o instiintare prealabila cu minim o saptamana inainte. 

    

  

  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, 

CONSILIER, 

                                                              AUGUSTIN Ioan 


