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Regulamentul concursului de proiecte de mediu pentru elevi
cu tema:

Conservarea biodiversităţii
în aria naturală protejată „Moldova Superioară”
1. ORGANIZATOR
Concursul de proiecte de mediu pentru elevi este organizat de Asociaţia „Grupul Ecologic de
Colaborare – GEC Bucovina”, în cadrul proiectului „Conservarea biodiversităţii printr-un
management adecvat al ariei naturale protejate „Moldova Superioară”, cofinanţat prin Fondul
European de Dezvoltare Regională şi de către Guvernul României.
Participanţii la concurs trebuie să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament.

2. TEMA CONCURSULUI
Concursul de proiecte de mediu pentru elevi: Conservarea biodiversităţii în aria naturală
protejată „Moldova Superioară” doreşte să stimuleze spiritul inovativ al elevilor, aceştia urmând să
reprezinte viziunea personală asupra importanţei prezervării ecosistemelor naturale, într-o simbioză
armonioasă cu activităţile tradiţionale, precum şi modalităţile de a comunica aceste aspecte unui
public larg.
Prin implicarea în concurs, elevii devin conştienţi de importanţa valorilor naturale (specii,
habitate de interes conservativ din mediul natural în zona în care trăiesc). Se doreşte creşterea
nivelului de conştientizare şi a gradului de acceptare de către comunităţile din zona siturilor,
respectiv comunele Breaza, Fundu Moldovei, Pojorâta, Sadova şi municipiul Câmpulung Moldovenesc
- a importanţei protejării şi conservării ecosistemelor naturale.
Creativitatea, idealismul, cutezanţa copiilor şi tinerilor vor fi mobilizate în scopul promovării
unei dezvoltări sustenabile şi pentru asigurarea unui viitor mai bun pentru comunitate.
Tematica acestui concurs este de comunicare a importanţei conservării biodiversităţii în aria
naturală protejată „Moldova Superioară”, prin punerea în valoare a serviciilor ecosistemelor din arie:
de sprijin, de aprovizionare, de reglare, culturale.
Concursul stimulează simţul civic al elevilor şi tinerilor, prin realizarea de proiecte de mediu
care să reprezinte viziunea acestora asupra importanţei prezervării ecosistemelor naturale, într-o
simbioză armonioasă cu activităţile tradiţionale. Generaţia tânără este receptorul direct implicat,
ASOCIATIA GRUPUL ECOLOGIC DE COLABORARE BUCOVINA – GEC BUCOVINA
Str. Nicolae Balcescu, nr.1, Jud. Suceava, 720066, ROMANIA
Tel / fax : 0230 – 523810, fax. 0230 – 523365
Email : gecbucovina@rdslink.ro

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2007-2013

deosebit de important pentru modelul de cetăţean european instruit şi responsabil faţă de
problematica de mediu. Ei i se va induce mândria de a locui într-o zonă cu o diversitate biologică
recunoscută, integrată în marea familie europeană.

3. ARIA ŞI PERIOADA DE DESFĂŞURARE
Concursul se desfăşoară în judeţul Suceava, adresându-se în special unităţilor de învăţământ
din comunele Breaza, Fundu Moldovei, Pojorâta, Sadova şi municipiul Câmpulung Moldovenesc. Sunt
acceptate oricare alte proiecte de mediu care răspund tematicii concursului.
Proiectele vor fi transmise la sediul beneficiarului proiectului, Asociaţia GEC Bucovina, la
adresa: Suceava, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, parter.
O comisie constituită din reprezentanţi ai Asociaţiei GEC Bucovina, Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Suceava şi Inspectoratului Judeţean Şcolar va selecta lucrările primite.
Perioada de desfăşurare a concursului este: iunie 2014 – octombrie 2014.
Data limită de primire a proiectelor este: 30 septembrie 2014.
4. DREPTUL DE PARTICIPARE
Concursul se adresează elevilor din clasele I - XII.
Nu se percep taxe de participare.
Concursul se desfăşoară în judeţul Suceava, adresându-se în special unităţilor de învăţământ
din comunele Breaza, Fundu Moldovei, Pojorâta, Sadova şi municipiul Câmpulung Moldovenesc. Pot
participa proiecte din oricare altă zonă, dacă respectă tematica concursului.

5. MECANISMUL CONCURSULUI
Fiecare şcoală va selecta, dintre proiectele realizate de către elevii săi, câte 2 lucrări
reprezentative pentru comunicarea importanţei conservării biodiversităţii în aria naturală protejată
„Moldova Superioară”, prin punerea în valoare a serviciilor ecosistemelor din arie: de sprijin, de
aprovizionare, de reglare, culturale.
Fiecare proiect va fi etichetat, cuprinzând următoarele informaţii: numele autorului/
autorilor, clasa, numele profesorului coordonator, şcoala, localitatea.
Proiectele de mediu pot fi trimise prin poştă, prin curier sau înmânate personal la sediul
Asociaţiei Grupul Ecologic de Colaborare - GEC Bucovina, din Suceava, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1,
parter, cod poştal 720066.
Asociaţia GEC Bucovina are drept de proprietate asupra lucrărilor participante la concursul de
proiecte de mediu pentru elevi.
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6. JURIZARE
Lucrările vor fi jurizate de o comisie constituită din reprezentanţi ai Asociaţiei „Grupul
Ecologic de Colaborare - GEC Bucovina”, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava şi
Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava.
Comisia va selecta lucrările primite şi va stabili clasamentul acestora, prin notare de la 1 la 10,
nota 10 fiind maximum.
Comunicarea clasamentului va fi anunţat în luna octombrie 2014, în cadrul unui eveniment
organizat de către Asociaţia GEC Bucovina (cu ocazia „Zilei internaţionale de reducere a dezastrelor”).
De asemenea, lucrările selectate şi autorii acestora vor fi mediatizate prin postarea pe site-ul
Asociaţiei Grupul Ecologic de Colaborare - GEC Bucovina (www.gecbucovina.ro) şi pe site-ul
proiectului în cadrul căruia se organizează concursul (www.biomoldavia.ro).

7. PREMII
Vor fi premiate primele trei lucrări, în ordinea clasamentului stabilit de juriul concursului.
Premiile constau în diplome şi pachete cu materiale de informare /conştientizare realizate în
cadrul proiectului.

8. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR
Câştigătorii concursului de proiecte de mediu vor fi selectaţi de către membrii juriului.
Vor fi desemnate 3 lucrări, în ordinea clasamentului stabilit de membrii juriului.
Clasamentul final şi câştigătorii vor fi publicaţi cel târziu în data de 10 octombrie 2014, pe siteul Asociaţiei Grupul Ecologic de Colaborare - GEC Bucovina (www.gecbucovina.ro) şi pe site-ul
proiectului în cadrul căruia se organizează concursul (www.biomoldavia.ro).
Se va organiza un eveniment, în municipiul Câmpulung Moldovenesc, la care care vor fi
invitaţi participanţii la concurs, vor fi prezentate proiectele cele mai reuşite şi premiaţi câştigătorii
concursului.

Pentru informaţii suplimentare: persoană de contact: Beatrice Ştefănescu (0230 523810, e-mail:
gecbucovina@rdslink.ro )
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