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DIRECŢIA GENERALĂ 

 ANTICORUPŢIE  

  
 

 
 

 

 

 

Regulamentul Concursului 

din cadrul Proiectului local de prevenire 

2Ǟ # Atitudine Anticorupție 
 

 

TITLUL PROIECTULUI  – „2Ǟ # Atitudine Anticorupție”  

Tema concursului  – „Corupția stopează evoluția!”      

 

LOCALIZARE – instituţiile de învăţământ preuniversitar (ciclul liceal) de pe raza Mun. 

Bacău. 

 

PARTENERI:   

- Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Bacău 

- Inspectoratul Școlar Județean Bacău 

- D.G.A. – Serviciul Județean Anticorupție (S.J.A.) Bacău 

- A.P.A.C.A. Bacău - Asociaţia Prevenirea Adicţiei şi Comportamentului Adictiv Bacău 

  

DURATA : octombrie – decembrie 2017;   

 

SCOP – Creşterea gradului de informare a tinerilor cu privire la impactul fenomenului 

corupţiei şi educarea acestora în spiritul dezvoltării unui comportament integru în societate. 

 

OBIECTIVE  SPECIFICE:  

Obiectiv specific 1 – Susţinerea a câte un seminar de informare la nivelul fiecărei instituţii de 

învăţământ din cele 15 selectate, în urma cărora tinerii vor dobândi cunoştinţe şi abilităţi 

necesare dezvoltării unui comportament integru; 

 

Obiectiv specific 2 – Conştientizarea  tinerilor cu privire la implicaţiile legale, financiare şi 

sociale ale corupţiei în societate; 

 

Obiectiv specific 3 – Organizarea, implementarea şi premierea unui concurs pe două 

secţiuni: spot anticorupţie şi arte vizuale, adresat  tinerilor din cele 15 instituţii de învăţământ; 
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Obiectiv specific 4 – Atragerea şi implicarea tinerilor în concursul organizat în cadrul 

proiectului, ce are menirea de a stimula latura creativă individuală şi de a transmite prin 

lucrările realizate un mesaj clar de intoleranţă faţă de actele de corupţie; 

 

Obiectiv specific 5 – Promovarea şi mediatizarea Liniei Telefonice Gratuite Anticorupţie – 

Tel Verde 0800806806, unde pot fi sesizate eventuale fapte de corupţie,  în rândul societăţii 

civile. 

 

BENEFICIARI  direcţi: 
- 750 de elevi din instituţiile de învăţământ (ciclul liceal) de pe raza municipiului Bacău, 

beneficiari ai seminariilor de informare pe tematică anticorupţie; 

- 15 profesori consilieri educativi beneficiari ai unui seminar de informare pe tematică 

anticorupţie; 

- 6 elevi recompensaţi în cadrul concursului organizat pe două secţiuni: spot anticorupţie şi 

arte plastice (grafică/desen); 

- inspectori şcolari şi profesori implicaţi în derularea proiectului; 

- profesori îndrumători care sprijină tinerii în activitatea de creaţie pentru elaborarea 

lucrărilor din cadrul concursului. 

 

BENEFICIARII indirecţi: 

- Familiile tinerilor beneficiari ai seminariilor de informare şi membrii comunităţii în general. 

 

 

CONCURS 
 

Concursul se va desfăşura pe următoarele SECŢIUNI : 

- Spot anticorupție; 

- Arte vizuale (desen/grafică); 

 

Tema concursului:  – „Corupția stopează evoluția!”      
 

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:  
    

Nr. 

crt. 
Activităţi 

Termen Responsabili 

1. 
Promovarea concursului în mediul şcolar; 

 

16 octombrie 

- 

03 noiembrie 

2017 

D.G.A. – S.J.A. Bacău 

I.S.J. Bacău 

A.P.A.C.A. Bacău 

2. 

Colectarea lucrărilor realizate la nivelul 

fiecărui liceu sau depunerea acestora direct 

la sediul D.G.A. – S.J.A. Bacău (instituție 

care asigură secretariatul concursului), 

Mun. Bacău, Str. Spiru Haret nr. 3-5 (vizavi 

de Romstal), jud. Bacău 

20 – 29 

Noiembrie 

2017 

D.G.A. – S.J.A. Bacău 

I.S.J. Bacău 

A.P.A.C.A. Bacău 
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3. 

- Stabilirea componenței comisiei de 

evaluare a lucrărilor 

- Evaluarea lucrărilor înscrise în concurs 

04 – 07 

Decembrie 

2017 

D.G.A. – S.J.A. Bacău 

Primăria Mun. Bacău 

I.S.J. Bacău 

A.P.A.C.A. Bacău 

4. 

- Gala de recompensare a primelor  3 

lucrări câștigătoare pe fiecare secțiune din 

concurs 

08 Decembrie 

2017 

D.G.A. – S.J.A. Bacău 

Primăria mun. Bacău 

I.S.J. Bacău 

A.P.A.C.A. Bacău 

 

 

I. Spot anticorupție:  
Temă – „Corupția stopează evoluția!”   
    

Regulament de desfăşurare : 
 

Condiţii de participare: concursul este destinat doar elevilor din instituţiile de învățământ 

(ciclul liceal) de pe raza municipiului Bacău. 

 

Condiţii tehnice:  

- sunt acceptate numai spoturi video originale (creaţii originale); 

- producţiile de spot trebuie să fie circumscrise temei; 

- sunt acceptate numai spoturile cu durata 30-120 secunde; 

- autorul va fi prezentat pe generic la final pe o durată de 10 secunde; 

- nu se acceptă producţii care induc un mesaj verbal sau video trivial ori violent; 

- producţiile de spot vor fi prezentate la înscriere pe CD sau DVD, inscripţionate cu numele 

producţiei, autorul şi unitatea şcolară de provenienţă. 
 

 La evaluarea lucrărilor se vor avea  în vedere următoarele criterii: 

     - încadrarea în cerinţe (tematică şi durată); 

     - promovarea mesajelor pozitive; 

     - originalitatea mesajului şi subiectului ales. 
 

Lucrările elaborate de participanţii aparţinând minorităţilor vor fi în limba maternă şi 

vor fi subtitrate în limba română. 

 

II. Arte vizuale (grafică/desen):   
Temă – „Corupția stopează evoluția!”   
   

Regulament de desfăşurare : 
 

Condiţii de participare: concursul este destinat doar elevilor din instituţiile de învățământ 

(ciclul liceal) de pe raza municipiului Bacău. 

 

Condiţii tehnice:  

- sunt acceptate numai creaţii originale; 

- lucrările trebuie să fie circumscrise temei; 
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- sunt acceptate numai lucrările pe suport hârtie format A3; 

- numele lucrării, autorul şi unitatea şcolară de provenienţă vor fi menţionat pe spatele 

lucrării; 

- în cazul lucrărilor tip grafică sunt acceptate numai lucrările realizate din tuş, creion pe 

format A3; 

- în cazul lucrărilor tip desen sunt acceptate numai lucrările realizate din acuarelă, tempera, 

guaşe pe format A3; 

- lucrările vor fi predate la înscriere pe suport hârtie şi pe spatele aceste vor fi inscripţionate 

numele producţiei, autorul şi unitatea şcolară de provenienţă; 

- în lucrările ce se vor realiza de către participanţi se vor promova mesaje pozitive evitându-

se pe cât posibil scene/ipostaze cu mesaje cadaverice (cranii, moartea cu coasa, etc.), 

suicidale sau violente. 

 

 La evaluarea lucrărilor se vor avea  în vedere următoarele criterii: 

     - încadrarea în cerinţe (tematică, format şi suport, materiale utilizate); 

     - promovarea mesajelor pozitive; 

     - originalitatea mesajului şi subiectului ales; 

     - acurateţea stilului.  

 

     

NOTA : Comisia de evaluare a lucrărilor va fi formată din reprezentanţi ai instituţiilor 

partenere. La evaluarea lucrărilor se va ţine seama de criteriile generale de evaluare 

menţionate pentru fiecare secţiune în parte. Comisia de evaluare a lucrărilor poate 

stabili (dacă consideră necesar) şi alte criterii de evaluare a lucrărilor participante la 

secţiunile concursului, cu condiţia ca acestea să fie stabilite înainte de a începe 

evaluarea.  

Nu vor fi evaluate, fiind eliminate din concurs,  lucrările care nu respectă condiţiile 

minimale şi obligatorii stipulate în prezentul regulament. 

 

 

ATENŢIE :  

Termenul limită de transmitere a lucrărilor este: 29.11.2017 la sediul D.G.A. – 

Serviciul Judeţean Anticorupţie Bacău (mun. Bacău, str. Spiru Haret nr. 3-5, tel 

0234202611 – vizavi de Romstal), ocazie cu care participanţii vor semna o Fişă de 

înscriere prin care iau la cunoştinţă de prevederile regulamentului concursului, o 

Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor personale şi o Declaraţie de 

renunţare la drepturilor de autor pentru lucrarea realizată. De asemenea lucrările pot 

fi predate Cadrului didactic – consilier educativ desemnat de la nivelul fiecărei instituţii 

de învăţământ, după îndeplinirea formalităţilor menţionate anterior. 

 

Lucrările se vor depune la înscriere după cum urmează: 

- Secţiunea spot anticorupție: lucrarea pe CD sau DVD 

- Secţiunea arte vizuale: lucrarea pe suport hârtie – format A3 


