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REGULAMENTUL 
  Concursului de desene organizat în cadrul proiectului  

 “Together for Cohesion!” 

 

Organizator: Consiliul Judeţean Timiş 

Perioada de desfășurare: 1.07.2020 -  12.07.2020 

Vor fi organizate două secţiuni: prima se adresează copiilor din ciclul primar, a doua se  

adresează copiilor din ciclul gimnazial. 

 
Acest concurs este organizat în cadrul proiectului  “Together for Cohesion!”, finanțat din 

Fondurile de Coeziune prin Direcția Generală pentru Politică Regională și Urbană a Uniunii Europene. 

Proiectul doreşte să sublinieze importanța programelor, proiectelor și a serviciilor finanțate din 

fondurile Politicii de coeziune şi să încurajeze cetățenii și beneficiarii să participe activ la dialogul 

privind Politica de coeziune. 

Politica de coeziune este principala politică de investiții a UE. Această politică se adresează 

tuturor regiunilor și orașelor din Uniunea Europeană, sprijinind crearea de locuri de muncă, 

competitivitatea întreprinderilor, creșterea economică, dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea calității 

vieții. În perioada 2014-2020, au fost alocate 351,8 miliarde de euro – aproximativ o treime din bugetul 

total al UE – pentru Politica de coeziune, în vederea atingerii obiectivelor și a îndeplinirii diverselor 

nevoi existente la nivelul tuturor regiunilor din UE. 
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Concursul se va derula potrivit prevederilor acestui regulament, care este obligatoriu pentru toţi 

participanţii. 

1. Condiții de participare 

Concursul se adreseaza exclusiv copiilor din ciclul primar si celor din ciclul gimnazial din judeţul 

Timiş. Având în vedere contextul actual menţionăm că înscrierea desenelor poate fi făcută online, prin 

trimiterea acestora în format jpeg la adresa de email concurs@cjtimis.ro sau poate fi depus la 

Registratura Consiliului Judeţean Timiş de luni până vineri între orele 9-12 (Bd. Revoluţiei din 1989, 

Nr.17) până la data de 12.07.2020. Persoanele (părinţi, bunici, tutore) care îşi înscriu copiii la concurs 

trebuie sa aibă un cont de e-mail valabil. 

Fiecare copil va realiza un desen, pornind de la una din temele: ”Uniunea Europeană în care 

mi-ar plăcea să trăiesc” SAU “Europa mai verde”, pe o coală A4. Lucrările vor exprima dorinţele şi 

ideile copiilor faţă de Europa în care trăiesc, ce işi doresc sau ce ar face altfel pentru o lume/Europă 

mai bună şi mai verde. Lucrările pot fi realizate în creioane colorate, pix color, carioci, acuarelă, 

tempera sau orice altă combinaţie. 

• Fiecare paticipant se poate înscrie  doar cu un desen 

• Înscrierea în concurs începe în data de 01.07.2020 

• Ultima zi de înscriere în concurs: 12.07.2020 

Se recomandă  să nu se intervină în lucrările copiilor, deoarece se scade nivelul competiţiei, şi se 

îngrădeşte afirmarea sinceră a copilului, diminuându-i munca de creaţie care trebuie să-i aparţină în 

totalitate.  Lucrările în care intervenţia adultului e vizibilă nu sunt luate in considerare, neintrînd astfel în concurs.  

Completarea unui formular de înscriere este o condiție obligatorie de participare. Fiecare 

participant va trebui să completeze formularul de înscriere/înregistrare cuprinzând câmpurile cu 

următoarele date: adresă e-mail, nume şi prenume (părinte, tutore legal), telefon, oraş, vârsta şi 

numele copilului și să fie de acord cu termenii și condițiile Concursului. Organizatorul nu îşi asumă 

răspunderea pentru: date incomplete, eronate, false, introduse de către participanţi.  

 

mailto:concurs@cjtimis.ro
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2. La acest Concurs nu pot participa 

• Copii/fraţii/surori/nepoţi/nepoate ale angajaţilor din cadrul Consiliului Judeţean 

Timiş. 

 

3. Premiile acordate  

Premile acordate în cadrul concursului de desen vor fi: 

• 2 premii I (câte 1 premiu pentru fiecare nivel: primar, gimnazial) 

✓ Bicicletă 

• 2 premii II (câte 1 premiu pentru fiecare nivel: primar, gimnazial) 

✓ Role  

• 2 premii III (câte 1 premiu pentru fiecare nivel: primar, gimnazial) 

✓ Trotinetă  

• Menţiuni 

 

4. Juriul. 

Pentru evaluarea lucrărilor prezentate la concurs va fi desemnat un juriu format din 5 

persoane, specialiști în domeniu și reprezentanţi ai instituţiei organizatoare. 

 

5. Criterii de evaluare 

• Originalitatea 

• Claritatea mesajului transmis 

• Încadrarea în specificul concursului 

 

6. Acordarea premiilor și anunțarea şi validarea câștigătorilor 

Anunţarea câştigătorilor va avea loc pe data de: 14.07.2020. Numele câştigătorilor vor fi 

anunţate pe pagina de Facebook a Consiliului Judeţean Timiş. Căştigătorii vor primi, de 

asemenea, un e-mail/telefon prin care vor fi anunţaţi de premiul câştigat, la care vor trebui să 

răspundă în termen de 5 zile calendaristice, în caz contrar premiile se vor redistribui. 
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Lista câştigătorilor şi desenele acestora vor fi publicate pe pagina oficială de Facebook a 

Consiliului Judeţean Timiş. 

Nu se acordă contravaloarea în bani a premiului castigat. Premiul acordat nu poate fi 

înlocuit cu alt premiu.  Acordarea şi înmânarea Premiilor se vor face personal persoanei 

desemnate câștigătoare, în termenul şi la adresa ce vor fi anunţate de Organizator, păstrând și 

respectând regulile de siguranță și distanțare socială, având în vedere contextul actual al 

pandemiei Covid-19.  

Înmânarea premiilor se va face în baza CI a participantului (adult) şi o copie a 

certificatului de nastere a copilului care a realizat desenul desemnat castigator și sub condiția 

semnării de către acesta a documentelor aferente acordării și/sau înmânării Premiului, 

în caz contrar Organizatorul având dreptul să nu mai acorde Premiul Participantului.  

Consiliul Judeţean Timiş va avea deptul de a utiliza lucrările timp de 12 luni după 

încheierea cocursului în scopuri de marketing. 

 

7. Drepturi de Autor 

 Prin completarea formularului de înscriere părintele sau  tutorele legal declară că 

este autorul unic al lucrării şi posedă drepturile de autor personale şi economice asupra 

acesteia, iar lucrarea nu va aduce prejudicii asupra dreptur ilor sau intereselor unor 

terţi, în caz contrar responsabilitatea revine exclusiv părintelui/tutorelui legal. De 

asemenea, își exprimă acordul cu utilizarea  cu titlul gratuit a imaginii de către 

organizator în scopuri promoţionale şi de marketing, (postarea pe pagina oficală a 

organizatorului spre exemplu), cu respectarea dispoziţiilor Legii 8/1996 privind 

drepturile de autor şi drepturile conexe, cesiune neexclusivă, în cadrul căreia se 

cesionează gratuit drepturile stabilite la art. 13 din Legea 8/1996.  Organizatorii 

concursului nu își asuma nici o responsabilitate privind eventuale  încălcări ale dreptului 

de autor. 

Prin înscrierea unui desen în Concurs, Participantul își asumă responsabilitatea 

deplină pentru consecințele rezultate din încălcarea drepturilor de proprietate 

intelectuală ale terțelor părți. În cazul în care se iau măsuri administrative sau legale 
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(legate de Concursul de Desene sau de vreunul dintre desene) împotriva Participantului 

ori a Organizatorului, Participantul este obligat să ia măsuri pentru a proteja 

Organizatorul. În plus, Participantul este obligat să supor te orice prejudicii imputate 

Organizatorului în urma unor decizii emise de instanță sau alte autorități împotriva 

Organizatorului, ca urmare a încălcarii drepturilor de proprietate intelectuală deținute 

de terțe părți pe desenul înscris în Concurs de Participant. 

Prin înscrierea în Concurs a desenelor, Participanții renunță în mod expres la 

dreptul de a primi orice avantaj financiar/remunerație/recompensă sau alte beneficii, cu 

excepția premiilor prevăzute în Regulamentul Concursului (premii care vor fi aco rdate 

doar în condițiile Regulamentului).  

Prin participarea la concurs, Participantul își dă acordul privind prelucrarea 

desenelor rezultate în urma concursului și utilizarea ulterioară a acestora de către 

Organizator. 

Totodată, Organizatorul nu garantează publicarea desenelor înscrise în Concurs . 

 

8. Mediatizarea concursului 

Organizatorul va mediatiza concursul pe canalele de comunicare mass media deţinute 

(pagina oficială a Consiliului Judeţean Timiş, pagina de Facebook a Consiliului Judeţean Timiş) 

şi în presa locală şi dă posibilitatea tuturor celor interesaţi să promoveze la rândul lor concursul 

în mod gratuit. 

 

9. Protecţia datelor personale 

Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Regulamentul (UE) 

2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date (Regulamentul General privind Protecția Datelor – RGPD). Prin 

înscrierea copilului în cadrul concursului, părintele sau reprezentantul legal al copilului îşi 

exprimă acordul faţă de prelucrarea datelor cu caracter personal conform RGPD, fără nici o altă 

formalitate. 

http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1262
http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1262
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Organizatorul va păstra confidențialitatea cu privire la datele personale ale Participanților 

la Concurs și le va utiliza numai în scopurile stabilite prin prezentul Regulament.  

Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Concurs nu vor fi dezvăluite către 

terți, cu excepția Împuterniciților Organizatorului și cu excepția cazurilor în care Organizatorul 

trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare. 

 

10. Încetarea concursului 

Prezentul concurs poate înceta înainte de data de 12.07.2020 numai în cazul apariţiei unui 

eveniment ce constituie forţă majoră, conform legislaţiei în vigoare, inclusiv în cazul 

imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezentul 

concurs.  


