
 
 

Regulamentul de participare la concursul 

Simplu – spune NU!, 

Ediția a IX-a, Iași 2020 

 

Concursul Simplu – spune NU!, se adresează elevilor din clasele V-XII, din mediul urban și 

rural, care doresc să-și exprime dezacordul față de consumul de noi substanţe cu proprietăţi 

psihoactive – SNPP- (tutun, etnobotanice, droguri) și alcool prin lucrări de grafică – tuş, creion, 

pictură – acuarelă, tempera, guaşe, acrylic şi tehnică mixtă,  poster – marker, photovoice (imagini 

însoțite de minicomentarii). Elevii, atât din mediul urban cât și din mediul rural își vor desfășura 

activitățile, din cadrul proiectului, în propriile unități școlare, cât și locațiile prevăzute în cadrul 

proiectului conform programului din Anexa 2, pct.IV, ce va fi comunicat școlilor participante. 

Câștigătorii etapei pe școală la secțiunea arte vizuale dar și la secțiunea sport se vor califica 

pentru etapa județeană.  

Faza județeană pentru secțiunea sport se va desfășura la Complexul sportiv „Grădinari” din 

Iași, conform calendarului concursului și va consta în meciuri de handbal și fotbal în sistem piramidal. 

Fiecare echipă a unității școlare, atât de handbal cât și de fotbal, va fi formată din șapte jucători 

selecționați de către cadrul didactic prof. de educație  fizică a unității participante la concurs. 

Un elev poate participa la ambele secțiuni sau subsecțiuni sau doar la una dintre acestea. 

Pentru fiecare secțiune la care care va participa elevul va completa separat câte o fișă de înscriere la 

concurs.  

  



 
Regulament de organizare a concursului 

Simplu – spune NU!, 

Ediția a IX-a, Iași 2020 

 

Concursul se desfăşoară sub motto-ul „Evit să ezit!”  

I. Secțiuni:   

I.1. Arte vizuale 

Subsecţiuni: 

- photovoice (imagini însoțite de minicomentarii),  format A4; 

- grafică – tuş, creion, format A3; 

- poster – marker, format A3; 

- pictură – acuarelă, tempera, guaşe, acrylic şi tehnică mixtă, format A3. 

I.2. Sport 

 Discipline sportive: fotbal – băieţi, handbal – fete/băieți  

II. Condiții de participare: 

- elevi din învăţământul gimnazial – clasele V – VIII; 

- elevi din învăţământul liceal – clasele IX – XII 

- la secțiunea sport nu vor participa elevii de la Școala Generală nr. 41. 

III. Criterii de evaluare, jurizare, premii 

III.1. Criterii de evaluare 

Juriul va puncta:  

Secțiunea arte vizuale Secțiunea sport 

 Respectarea formatului pentru fiecare subsecțiune 

 Originalitatea lucrărilor 

 Claritatea mesajului transmis 

 Calitatea lucrărilor ca mod de expunere artistică 

 Scorul obținut 

 Fair play-ul 

 Spiritul de echipă 

 

Lucrările nepremiate, dar promiţătoare prin mesaj, vor 

fi încurajate de juriu.  

 

III.2. JURIZARE: 

Comisia de jurizare este formată din: 

Director adj., Prof. Georgeta Ciobanu 

Secțiunea arte vizuale Secțiunea sport 

prof. Ana Maria Nedelcu 

prof. Magda Culbec 

prof. Alina Nedelcu 

prof. Veronica Asofiei 

prof. Maria Saucă 

III.3. PREMII: 



 
Pentru faza pe școală nu se vor acorda diplome avizate de ISJ Iași, aceasta fiind organizată cu 

scopul de a selecționa participanții pentru faza județeană. 

La faza județeană se acordă următoarele premii: 

- LOCUL I – câte un premiu pentru fiecare subsecțiune  

- LOCUL II –  câte un premiu pentru fiecare subsecțiune 

- LOCUL III – câte un premiu pentru fiecare subsecțiune 

- MENŢIUNI – câte trei mențiuni pentru fiecare subsecțiune 

- DIPLOME DE PARTICIPARE – pentru restul participanților   

Notă  

Numărul de premii I, II, III și mențiuni nu poate depăşi 25% din numărul de concurenţi”. 

 

IV. Program/calendar  

IV.I. ARTE VIZUALE: 

Etapa pe şcoală  

 

Calendar  Observații 

înscrierea elevilor și 

depunerea lucrărilor:  

21-24 aprilie 2020 

jurizare:  

27 aprilie 2020 

 

Etapa pe judeţ înscrierea elevilor și 

depunerea lucrărilor:  

18-22 mai 2020 

jurizare:  

27 mai 2020 

La etapa judeţeană vor participa 

câştigătorii etapei pe şcoală (locurile I, 

II, III și mențiunile) pe fiecare 

subsecțiune. 

IV.II. ACTIVITĂŢI SPORTIVE:  

Etapa pe judeţ Calendar  Observații 

inscriere:  

18-22 mai 2020 

desfășurare:  

25 mai 2020 

La etapa judeţeană vor participa 

echipele formate de către profesorul de 

educație fizică al unității școlare 

participante. 

 

Date de contact 

Liceul Tehnologic Economic de Turis 

Str. Milcov, nr. 11, Iaşi, cod poştal: 700580 

Nr. tel /fax: 0232/245778 

Site: http://gsetis.ro 

E-mail: economic.turism@yahoo.com 

 

Prof. Dan Stamati, 

0740190002 

danstamati@yahoo.com 

Prof. dr. Carmen Cumpăratu, 

0727823432 

carmencumparatu@yahoo.com 
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