
Regulament de organizare  

a Concursului internațional pentru copii „PE ACEEAȘI UNDĂ” 

 

1. Concursul internațional pentru copii „Pe aceeași undă” se desfășoară în perioada 

mai-noiembrie 2020, în cadrul Deceniului internațional al apropierii între culturi 

(2013-2022) declarat de ONU. 

2. Scopul concursului – formarea abilităților comunicative ale copiilor și 

adolescenților orientate spre cunoașterea valorilor culturale naționale și universale; 

formarea atitudinii tolerante față de alte popoare, culturi și tradiții; favorizarea 

creșterii conștiinței civice, identificării cu statul, istoria și cultura sa. 

3. Concursul este organizat de Biblioteca Națională pentru Copii din Ukraina, Secția 

Națională din Ukraina a Consiliului Internațional al Cărții pentru Copii și Tineret 

(IBBY), Asociația Bibliotecilor pentru Copii din Ukraina. 

4. La concurs participă copii din Ukraina, țările din vecinătate și Uniunea Europeană, 

pe 3 categorii de vârstă: 

- elevi din clasele 1-4 

- elevi din clasele 5-8 

- elevi din clasele 9-11 

5. Organizarea Concursului în Republica Moldova este coordonată de Biblioteca 

Națională pentru Copii „Ion Creangă”. 

6. Concursul se desfășoară în 2 etape: 

 - etapa națională: 1 august – 30 septembrie 2020 

 - etapa internațională (finală): 1 octombrie – 16 noiembrie 2020 

7. La concurs se acceptă lucrări executate individual. Lucrările se vor încadra în 

următoarele teme: 

 Cartea pentru copii depășește hotarele; 

 Viitorul planetei noastre; 

 Țara mea pe harta lumii; 

 Țara începe cu tine; 

 Ce aspirații și visuri au copiii; 

 Copiii sunt pentru pace! 

8. Participanții la concurs din toate categoriile de vârstă vor elabora un poster/desen 

care să întrunească următoarele cerințe: 

- să fie realizat pe foaie de hârtie cu dimensiunea A 3; 

- să includă obligatoriu un slogan – o frază scurtă care să exprime succint ideea 

principală a lucrării; 



- conținutul posterului/desenului trebuie să corespundă temei alese și să 

exprime clar mesajul, viziunea proprie a autorului asupra acestei teme; 

- să fie în culori, să aibă un design atractiv și original; 

- să nu fie plagiat. 

9. Lucrarea prezentată la concurs nu va fi semnată, dar va fi însoțită de o fișă cu 

datele personale ale autorului: numele și prenumele, vârsta, liceul/școala și clasa în 

care învață, adresa la domiciliu, numărul de telefon la care poate fi contactat, adresa 

e-mail. 

10. Lucrările vor fi prezentate, personal sau prin poștă, la adresa: Biblioteca 

Națională pentru Copii „Ion Creangă”, str. Șciusev 65, Chișinău 2012, cu 

specificarea Pentru concursul „Pe aceeași undă”. 

11. Termenul limită de prezentare a lucrărilor la concurs – 15 septembrie 2020. 

12. Juriul național va examina lucrările prezentate la etapa națională a concursului 

și va desemna, până la 30 septembrie 2020, câștigătorii premiilor I, II, III și ai 

mențiunilor la fiecare categorie de vârstă. 

13. Până pe 2 octombrie 2020, procesul-verbal al ședinței juriului național și lucrările 

premianților I și II la fiecare categorie de vârstă (în total 6 lucrări) vor fi expediate, 

prin poștă sau în format electronic prin e-mail, Comitetului organizatoric al 

Concursului internațional. 

14. Juriul internațional va examina lucrările prezentate de juriile naționale și va 

desemna câștigătorii etapei internaționale (finale), oferind premii I, II, III la fiecare 

categorie de vârstă. 

15. Lucrările premiate vor fi publicate într-un almanah și vor fi prezentate în cadrul 

unei expoziții internaționale care va fi expusă la ambasadele țărilor participante. 

16. Prezentând lucrarea la concurs, autorul își dă automat acordul pentru utilizarea 

datelor personale și a lucrării în scopurile stabilite în acest regulament.  

17. Informații suplimentare la tel. (022) 996156. 


