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REGULAMENT AL CONCURSULUI DE CREAŢIE PENTRU COPII 

„Sub Steaua Prieteniei” 

Editia a II a 
în cadrul  

Campaniei de „Anti-discriminare a grupurilor vulnerabile” 
 
 
PREAMBUL : 
 
REAFIRMÂND: angajamentul său de a sprijini copiii şi tinerii aflaţi în dificultate în accesul la educaţie şi 
incluziune socială, în vederea evidenţierii drepturilor lor ca cetăţeni ai comunităţii sătmărene;  
  
LUÂND ÎN CONSIDERARE: faptul că împreună cu partenerii săi, a identificat peste 200 de copii şi tineri cu 
vârste cuprinse între 0 şi 35 de ani care trăiesc în Satu Mare şi se confruntă cu dificultăţi care le pun în 
pericol dezvoltarea şi uneori chiar şi viaţa: frig, foame, mizerie, risc ridicat de îmbolnăvire, carenţe 
educaţionale, sprijin inadecvat din partea familiei pentru a frecventa şcoala, discriminare şi marginalizare din 
partea comunităţii, etc.; 
 
AVÂND ÎN VEDERE: reglementările legislative la nivel naţional şi internaţional în domeniul promovării 
drepturilor copiilor şi a drepturilor omului şi a valorilor indivizibile şi universale ale demnităţii umane, libertăţii, 
egalităţii şi solidarităţii; 
 
CONŞTIENTĂ de faptul că activităţile artistice reprezintă un mijloc puternic de exprimare pentru copii şi 
tineri, care le permite să-şi dezvolte potenţialul artistic şi totodată să sensibilizeze părinţii şi ceilalţi membrii ai 
comunităţii, 
 
Asociația Stea lansează concursul de creație intitulat “Sub Steaua Prieteniei” editia a II A la care sunt 
invitaţi să participe copii de vârstă preşcolară şi şcolară din judeţul Satu Mare. Concursul este parte a 
Campaniei de „Anti-discriminare a grupurilor vulnerabile” care se va derula în perioada 20 - 27 martie 
2015 la Satu Mare în cadrul proiectului „Parteneriat inter-sectorial – baza serviciilor sociale de calitate”, 
implementat de către Asociaţia Stea în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială Satu Mare, Poliţia 
Locală a municipiului Satu Mare şi Direcţia de Evidenţă a Persoanelor aflată în subordinea Consiliului Local 
Satu Mare, în perioada 16 mai 2014 – 30 aprilie 2016. Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 
2014, în cadrul programului Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro). 
 
Acest concurs de desene se derulează în spiritul unei competiţii pozitive între participanţi. Asociaţia Stea în 
calitate de iniţiator şi de organizator defineşte în prezentul regulament condiţiile de participare. 

Competiţia artistică este o activitate de pledoarie pe tema “Anti – discriminare a grupurilor vulnerabile”. 
Asociaţia Stea împreună cu partenerii tehnici şi cu finanţatorii doreşte să utilizeze canalul de producere a 
materialelor de comunicare artistice şi audiovizuale pentru a oferi adolescenţilor şi tinerilor un cadru de 
promovare a talentului artistic şi de punere în valoare a drepturilor lor.  
 
 
SCOP: 
Scopul acestui concurs de creaţie este acela de a dezvolta cetăţenia activă în comunitatea sătmăreană prin 
creşterea participării copiilor din judeţul Satu Mare în promovarea principiilor legate de combaterea 
inegalităţilor sociale, a sărăciei şi excluziunii şi promovarea antidiscriminării, a toleranței și înțelegerii 
multiculturale. 
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Elevii, cadrele didactice şi părinţii implicaţi în aceast concurs de creaţie vor fi portavocea valorilor indivizibile 
şi universale ale demnităţii umane, libertăţii, egalităţii şi solidarităţii, contribuind la construirea unei comunităţi 
mai bune pentru toţi membrii acesteia. 
 
SECŢIUNI: 
Concursul de creaţie este deschis copiilor din judeţul Satu Mare pe trei secțiuni distincte după cum urmează:  
 

 Secţiunea 1 - dedicată copiilor de grădiniţă/clasă pregătitoare 
Aici vor fi înscrise lucrările copiilor cu vârstă mai mică sau egală cu 6 ani, indiferent dacă frecventează sau 
nu o formă de învăţământ. 
 

 Secţiunea 2 – dedicată copiilor de vârstă şcolară 
Aici vor fi înscrise lucrările copiilor cu vârstă mai mare sau egală cu 7 ani, care nu frecventează cursuri ale 
unei instituţii de învăţământ cu profil de artă. 
 

 Secţiunea 3 – dedicată copiilor din școli/licee cu profil de artă 
Aici vor fi înscrise lucrările elevilor care frecventează instituţii de învăţământ cu profil de artă, indiferent de 
vârstă. 
 
 
CONDIŢII DE PARTICIPARE: 
În această competiţie se pot înscrie lucrări realizate exclusiv de către copii reprezentând creaţii originale ale 
acestora. Lucrările copiate sau inspirate vor fi descalificate.  
 
Tematica lucrărilor trebuie să fie în strânsă legătură cu scopul consursului : promovarea principiilor legate de 
combaterea inegalităţilor sociale, a sărăciei şi excluziunii şi promovarea antidiscriminării, a toleranței și 
înțelegerii multiculturale. 
 
Instrumentele utilizate sunt la libera alegere a candidatului: colaj, desen în creion, acuarelă, tempera 
sau desen mixt iar lucrările pot fi executate pe foi A3 sau A4. 
 
Pe verso-ul fiecărei lucrări, copiii vor specifica numele, vârsta, clasa, unitatea de învățământ și numele 
profesorului îndrumător (dacă este cazul) în vederea înscrierii acesteia în secţiunea corespunzătoare. 
Fiecare lucrare trebuie să poarte un titlu.  
**lucrarile ce nu respecta  toate cerintele regulamentului vor fi descalificate 
 
Lucrările vor fi depuse (de luni până vineri între orele 8.00 – 16.00) până în data de 15 martie 2015 sau 
transmise prin postă la: Asociaţia Stea, B-dul Octavian Goga nr.14, cod postal 440217, Satu Mare. 
Depunerea poate fi realizată direct de către copii sau prin intermediul părinţilor, a cadrelor didactice, sau a 
altor profesionişti care sprijină participarea copiilor în această competiţie (asistenţi sociali, educatori, 
psihologi, consilieri, etc...). 
   
Data limită de predare a lucrărilor este 15 martie 2016. 
 
Participanţii înscrişi în această competiţie artistică şi reprezentaţii legali ai acestora acordă Asociaţiei Stea şi 
partenerilor săi dreptul de a folosi gratuit şi după cum consideră necesar lucrările acestora sub orice formă, 
în acţiuni şi campanii viitoare care urmăresc promovarea valorile demnităţii umane, libertăţii, egalităţii şi 
solidarităţii. 
 
 
EVALUAREA LUCRĂRILOR: 
Evaluarea va fi făcută în perioada 16 – 18 martie 2016, de către un juriu constituit din minim 3 profesori de 
specialitate (desen / arte) / artisti plastici. 
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Se premiază originalitatea, calitatea artistică a acestora şi încadrarea în tematica competiţiei, 
respectiv a campaniei din care aceasta face parte. 
 
Juriul va aprecia imparţial toate lucrările concurenţilor. Orice decizie luată de un juriu în mod corespunzător 
este definitivă. 
 
Fiecare lucrare va fi punctată individual de către toţi membrii juriului, urmând ca în final, punctajul să se 
adune. Lucrările care au obţinut punctajele cele mai mari vor fi desemnate câştigătoare în cadrul celor 3 
secţiuni ale consursului de creaţie. 
 
 
PREMIERE ŞI PROMOVARE: 
Premierea lucrărilor se va desfășura în perioada 21 martie 2016 într-un cadru festiv la care vor fi invitaţi toţi 
concurenţii alături de reprezentaţi ai autorităţilor, presă, membrii din comunitatea sătmăreană.  
 
Lucrările premiate vor primi diplome diplome de merit și premii constând în materiale pentru creație artistică.  
 
Cadrele didactice vor primi diplome care atestă activitatea și implicarea lor în această competiţie artistică.  
 
Toate desenele selecționate vor fi prezentate printr-o expoziţie în prezentată în Satu Mare pe parcursul 
Campaniei de „Anti-discriminare a grupurilor vulnerabile”, fiind promovată în comunitatea sătmăreană 
şi pe plan naţional şi internaţional prin diferite mijloace de comunicare accesibile Asociaţiei Stea şi 
partenerilor săi în vederea maximizării impactului pozitiv al mesajelor transmise de copii. 
 
Lucrările premiate vor fi mediatizate pe termen lung şi puse în valoare constituind o bază pentru realizarea 
de materiale (afişe, pliante, fuluturaşi, banner, roll-up, felicitări, spot-uri, etc...) pentru campaniile, acţiunile şi 
evenimentele viitoare realizate de Asociaţia Stea în scopul combaterii marginalizării persoanelor vulnerabile 
şi promovarea valorilor indivizibile şi universale ale demnităţii umane, libertăţii, egalităţii şi solidarităţii, pe 
plan local, naţional şi internaţional. 
 
 
DISPOZIŢII FINALE: 
Toate părţile implicate în acest concurs artistic se angajează să respecte acest regulament. 
 
Orice neînţelegere cu privire la prezentul regulament poate fi clarificată exclusiv de către Asociaţia Stea. 
 
Iniţiativa de a modifica prezentul regulament este de competenţa exclusivă Asociaţiei Stea şi a partenerilor 
săi care stabilesc de comun acord un comitet de examinare pentru acest scop şi raportează rezultatele 
activităţii sale. Comitetul de examinare va lua o decizie finală cu privire la orice eventual litigiu care poate 
apărea în cursul acestui concurs de creaţie. 
 
 
  
Data intrării în vigoare : 29.02.2016 
 
 
 

Cristina Maria BALA 
                                                                        

Director Asociaţia Stea         
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