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CATRE TOATE UNITATILE DE iNVATAMANT DIN CRAIOVA SI JUDET 

Va transmitem alaturat Regulamentul Concursului National de Proiecte de Mediu, Anexa la 
Ordinul Ministrului Nr.3505/23.03.1999 elaborat de MINISTER UL EDUCATIEI NA TJONALE, 
DIRECTIA GENERALA EDUCATIE ~IINVATARE PE TOT PARCURSUL VIETH 

IMPORTANT! 

,,' Etapa Judeteana se va organiza vineri, 10 mai 2019, ora 13,00 la PALATUL 
COPIILOR CRAIOVA 

,/ Lucrarile se vor trimite pana !uni, 6 mai 2019 ora 1630 la ISJ Dolj , camera 201 

Inspector Scolar General, 

Prof. Leontina Monica SUN.A 

Inspector Scolar, 

Prof. Simona CHIRITA 

(J;(l/ 



--MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE 
DIRECTIA GENERAL,;i, EDUCA TIE SI iNV A TARE PE TOT PARCURSUL VIETH 

Anexa la Ordinul Ministrului 
Nr.3505/23.03.1999 

REGULAMENTUL 
CONCURSULUI NATIONAL DE PROIECTE 

DEMEDIU 

Organizarea Concursului National de Proiecte de Mediu pleaca de la ideea ca interesul umanita\ii 
trebuie sa fie in conformitate cu legile naturii §i ca numai astfel se poate asigura o continuitate siinatoasa a 
vie\ii pe Terra. 
Protectia mediului se poate realiza deplin prin asocierea masurilor de ordin legislativ §i administrativ cu 
cele de ordin educational, bazata pe un larg parteneriat guvernamental, neguvernamental §i international. 

Educa\ia ecologica trebuie sa dezvolte la nivelul intregii umanita\i o atitudine de respect §i 
responsabilitate fa\a de natura , in vederea ocrotirii ei. 

Strategia educationala romiineasca actuala cuprinsa in politicile educationale europene acorda o 
atentie deosebita ecologiei §i protectie mediului. Pentru atingerea acestui obiectiv aces! concurs i§i 
propune con§tientizarea elevilor ca omul ca specie biologicii, este dependent de nalurii ~i nu poate triii in 
afara ei. 

Concursul face parte din cadrul Programului national "Educatia de mediu in invatamiintul 
preuniversitar" §i din programul national "Educatia pentru sanatate in §coala romiineasca". 

Concursul se desfii§oara in colaborare cu Ministerul Mediului §i Schimbiirilor Climatice, Asociatia 
romiina de Ambalaje §i Mediu, in baza protocoalelor de colaborare. 

OBJECTIVE: 
Concursul National de proiecte de mediu i§i propune urmatoarele obiective: 
- conservarea §i protejarea mediului inconjurator, 
- con§tientizarea §i asumarea responsabilitatii protejarii mediului de catre elevi, 
- formarea unor abilitati de protejare a mediului, a propriei sanatati §i a celor din jur; 
- adoptarea initiativei individuale §i de grup, precum §i dezvoltarea creativita\ii, 
- lncurajarea elevilor ln gasirea de solutii in rezolvarea problemelor legate de mediu la nivel local §i 
national, 
- reducerea dezechilibrelor produse de om naturii, 
- ameliorarea daunelor fiicute mediului, 

MOD DE ORGANIZARE: 
Organizatori: MENCS §i Inspectoratul Scalar la§i. 
Concursul se adreseaza elevilor intre 13 §i 18 (els. V-XII) ani din invatamiintul gimnazial, liceal §i 
din Palatele §i Cluburile Copiilor din intreaga tara. 
o Concursul se desfii§oara in 2 etape : jude\eana §i na\ionalii. 
o Participan\ii la faza jude\eanii vor trimite lucrarile la Inspectoratul Scalar Judetean 

- inspectorului educativ - care va stabili ca data limita de depunere a lucrarilor §i va alcatui o comisie de 
evaluare a lucrarilor (formata din 5 membri - 1-2 inspectori din ISJ, 1-2 profesori cu reale preocupari §i 
rezultate Jn domeniu , 1-2 dr. ln ecologie §i protectia mediului sau speciali§ti ln domeniu - reprezentan\i ai 
Agentiilor Judetene de Protec(ia Mediului, ai Rezervatiilor Naturale, Parcurilor Dendrologice, 
Administra\iile bazinelor de Apa, Directiilor Silvice, Sistemelelor de Gospodarirea Apelor, Muzeelor de 
Stiintele Naturii, ONG-uri specializate pe acest domeniu etc. Comisia judeteana l§i va stab iii baremul de 
apreciere al lucrarilor §i va desemna primele doua lucrari pentru a participa la faza nationala a 
concursului. 



Comisia de evaluare jude\eanii a proiectelor de mediu va stabili modul de premiere a ca~tigiitorilor ~i a 
participan\ilor in funqie de posibilitii\ile fieciirui jude\. Inspectorul educativ din fiecare jude\ va comunica 
la MENCS - DGEITPV- inspector general Daniela Ciilugiiru, rezultatele ob\inute la faza jude\eanii, 
numele ocupan\ilor primului Joe, institu\ia de unde provin ~i titlul lucriirii, precum ~i rezumatul 
proiectului. Acesta trebuie sii fie pe o paginii, biitut la ma~inii la distanta de 1,5 riinduri. El va con\ine: 

- titlul proiectului, ~coala, jude\ul, autorii ~i coordonatorii, 
- punctele cele mai importante ale proiectului, 
- rezultatele (descoperirile) intregului proiect, 
- implica\iile lucriirii. 

( vezi modelul, anexa !.) 
Versiunea intreagii a proiectului nu trebuie sii depii~eascii 20 de pagini incluzand bibliografia. 

o La faza na\ionaHi var participa ocupan\ii primului lac la fazajude\eanii ~i pe 
sectoare ( Bucure~tiul va participa cu ciite 6 proiecte ocupante ale locului I la sec\iune liceu ~i ciite 6 
proiecte cii~tigiitoare ale locului I I sector pentru sec\iunea gimnaziu). Proiectele pot fi individuate sau de 
grup (2 elevi), acela~i proiect putiind fi sus\inut de ambii elevi ai grupului. Grupul va fi inso\it de 
inspectorii educativi /profesorii coordonatori de proiect (I coordonator proiect/jud.), din fiecare jude\. 

o Faza na\ionala se desfii~oara In iulie 2019, In tabara Muucel, jud. Ia~i. 
o Limba in care se desfa§oarii competi\ia este lb. romiinii, insa proiectul trebuie sii aibii 

§i varianta in limba englezii. 
o Elevii participan\i la faza na\ionalii trebuie sii fie buni cunosciitori ai limbii engleze. 
o Cazarea §i masa elevilor §i inso\itorilor, vor fi asigurate de ciitre organizatori. 
o Transportul participan\ilor §i inso\itorilor la faza na\ionalii este suportat de ciitre 

inspectoratele §Colare. 
o Faza na\ionalii a concursului de proiecte de mediu se desra§oarii pe baza unei 

expozi\ii. 
o Sus\iniitorilor de proiect care vor participa la expozi\ie Ii se va pune la dispozi\ie un 

avizier (1,35 x 1.00) §i un stand (1,35x 0,35) (anexa 2). Sus\iniitorul proiectului trebuie sii aranjeze 
avizierul §i sii se ingrijeascii de propriul siiu echipament. 

o Sus\iniitorilor de proiect care se plaseazii pe locurile unu, doi §i trei §i eel or care 
ob\in men\iuni li se var da premii dupii cum urmeazii: 

- premiul I I 0% 
- premiul II 20% 
- premiul III 30% 

- men\iuni 
o Ocupan\ii primelor locuri var participa la concursuri interna\ionale de proiecte de 
mediu. 
o Proiectele ale ciiror rezultate nu sunt foarte clare, dar care par promi\iitoare var fi de 
asemenea incurajate de juriu. 
o Versiunea !ntreagii a proiectului prezentat la faza na\ionalii trebuie sii fie un raport 
asupra muncii de cercetare a elevilor. 
o Nu se acceptii proiecte de mediu cele care prin metodele de investiga\ie pot dauna 
viului (mediului). 
o La faza na\ionalii participan\ii var aduce proiectul integral in format electronic (CD). 
o La faza na\ionalii se pot prezenta ~i scurte filmule\e cu activitii\ile proiectului. 

Cum se face o lucrare 11tiin(ijicii cu caracter educativ? 
A. Alegerea unui subiect. Condi\ia cea mai importantii §i esen\iala a_lnceperii 

unui studiu ~tiin\ific este alegerea unui subiect. 0 persoanii curioasii poate giisi U§Or un subiect. Daca 
cineva nu acceptii evenimentele din mediul siiu inconjuriitor a§a cum sunt §i l§i pune !ntrebiiri de genul 
"Cum s-a intiimplat?", "De ce ?" §i investigheaza motivele !or, va giisi o problemii stiin\ificii . Dupii 
alegerea problemei, se cauta o solu\ie la problemii. In ultimii ani s-au fiicut o mul\ime de cercetiiri. Prin 



urmare lnainte de a lncepe sa gasi\i o solu\ie pentru o anumita problema, ar tebui sa verifica\i daca nu a 
cercetat-o altcineva. Astfel s-ar putea sa cerceta\i ceva deja cercetat. 
0 a doua modalitate de algerea a uni subiect este sa consulta\i literatura de specialitate despre subiectul 
care vi\ intereseaza (teze, publica\ii, reviste) §i sa descoperi\i ce par(i ale subiectului n-au fost studiate. 
Sau pute\i fi inspira\i de aceste proiecte pentru a gasi proiecte originale. Totu§i a face acela§i lucru ar 
lnsemna sa descoperi\i din nou America §i acest gen de proiect nu va putea trece de faza jude\eana. 

B. Ce proiecte pot fi acceptate ca proiecte referitoare la mediul lnconjurator? 
Concursul nu va fi lmpar\it pe discipline ca : fizica, chimie, biologie, geografie, etc., ci se va tine sub un 
singur titlu "Proiecte de Mediu". De aceea se poate face un studiu 1n orice domeniu. Cil.nd spunem "mediu 
lnconjurator" ne gil.ndim la o mul\ime de lucruri §i fapte care dauneaza mediului, dar mediul lnconjurator 
consta din factori abiotici §i biotici. Deci organismele vii l§i due via\a In stril.nsa legatura cu factorii de 
mediu ( lumina, temperatura, umiditate, sol, etc. ), iar astfel de abordari se lncadreaza In sfera studiilor 
sau cercetarilor despre mediul lnconjurator. Ar trebui adaugat ca In timpul efectuarii cercetarilor trebui 
avut grija sa nu se distruga o specie sau un organism viu. Daca o specie este pusa In pericol In timpul 
cercetarii, in mod evident acesta nu va fi o buna cercetare a mediului. 

C. Metoda ce trebuie urmata In solutionarea proiectului. 
Trebuie sa vi\ asigura\i daca anteriors-au fiicut sau nu cercetari legate 
de proiectul vostru . Pute\i face acest lucru fie apelil.nd la departamentul lnrudit al unei universita\i sau 
cautil.nd publica\iile. Pute\i cauta publica\iile In diferite biblioteci ( universitare, ale unor institute de 
cercetare, etc.) sau pute\i sa stabiliti cuvintele cheie ale cercetarii dv. §i pute\i aduna cercetarile legate de 
ele prin re\eaua interna\ionala de calculatoare. Apoi trebuie sa verifica\i atent aceste documente §i sa 
vede\i ce s-a fiicut In legi\tura cu proiectul dv. Apoi hotaril.\i scopul proiectelor, \inil.nd cont de aceste 
lucruri. Dupa stabilirea scopului ar trebui sa planifica\i ce ave\i de fiicut In vederea atingerii scopului. A-\i 
face un plan lnseamna sa faci 50% din experiment. Trebuie sa include\i totul In plan 

Exemplu: Daca scopul dv. este studierea efectului teratogen al HgC12 
asupra §obolanilor trebuie sa gasi\i raspunsurile la urmatoarele lntrebari: 
•!• Care este valoarea toxica a HgC12 ? 
•!• Ce doze de HgC12 urmeaza sa folosi\i ? 
•!• Cum inten\iona\i sa administra\i HgC12 §Obolanilor? 
•!• Cand inten\iona\i sa administra\i HgCl2 §i In ce doze ? 
•!• Ce caractere ale §Obolanilor urmeaza sa studia\i §i cum ? 
•!• Ce grafice §i tabele inten\iona\i sa realiza\i ? 
•!• Cum ar trebui sa fie grupul de control cu care urmeaza sa compara\i rezultatele ? 

Daca gasi\i solu\iile la aceste lntrebari lnseamna ca schi\a planului experimentului este clara §i ca planul 
este complet. Daca nu pute\i gasi unul din aceste raspunsuri, nu ve\i reu§i sa ajunge\i la rezultatul scontat. 

D. Cum ar trebui sa fie valorile rezultatului ? 
Ciind ob\ine\i rezultatele trebuie sa ave\i grija sa ob\ine\i valori cantitative. Astfel ve\i putea avea un stil 
care sa fie ln\eles de toata lumea. Daca face\i o observa\ie calitativa, aceasta va fi ln\eleasa diferit de la 
persoana la persoana. 

E. De unde puteti primi ajutor? 
Ciind face\i un proiect lncerca\i sa lua\i legatura cu diverse institu\ii. Acest lucru va conta §i va 
lmbunata\ii proiectul vostru. Pute\i cere ajutorul institu\iilor din jude\ele voastre ( universita\i, agen\ii de 
protec\ia mediului, spitale, institu\ii veterinare, muzee, direc\ii de sanatate, municipalitate, ONG-uri, etc.). 
F. Cum se scrie un studiu stiintific/educativ ( proiect educativ ) ? 

1. TITLUL ( trebuie sa spuna clar scopul proiectului §i despre ce este 
proiectul) 

2. INTRODUCERE - este partea cea mai importanta a proiectului care 
vorbe§te despre semnifica\iile acestuia. De ce anume a\i ales acest studiu ? in aceasta parte veti 
vorbi despre problemele proiectului vostru. Daca ve\i men\iona §i cercetarile (studiile) facute 
anterior despre proiectul vostru §i veti eviden\ia asemanarile §i deosebirile dintre acestea, proiectul 
vostru va parea original. 



3. SCOP - trebuie scris pas cu pas. 
4. MATERIALE ~I METODE - in aceasta parte trebuie sa scrieti, pe 

articole, materialele ~i echipamentul folosit, metoda voastra ~i planul experimentului. Cea ce scrieti 
in aceasta parte trebuie sa faca studiul vostru perfect inteligibil. Daca cineva gase~te studiul vostru 
ar putea sa faca acela~i lucru uitandu-se Ia materialele folosite ~i la partea metodica. 

5. REZULTAT -in aceasta parte trebuie sa scrieti ce ati descoperit. Puteti 
scrie pe articole, ar fl mai bine pentru ca va da posibilitatea sa explicati 
mai bine ce ati descoperit. De asemenea ar trebui sa scrieti mesajele pe care vreti sa le transmiteti 
in lumina descoperirilor voastre. Trebuie sa afirmati ce sfaturi dati ca rezultat al cercetarii voastre. 
in aceasta parte trebuie sa fie tabelele ~i graficele. incercati sa imbogatiti ~i sa integrati tabele ~i 
mai ales grafice in lucrarea voastra. Acestea va vor ajuta sa va faceti cunoscute rezultatele. 

6. CONCLUZII - Aici veti scrie la ce parere ati ajuns, ce solutie ati gasit ( 
pe care o propuneti ), ~i/sau cercetare de viitor. Tot aici puteti multumi celor care v-au ajutat In 
ordinea importantei. Aceasta ii va onora. in plus, puteti face ca lucrarea voastra sa para mai demna 
de incredere prin mentionarea numelor celor cu care ati lucrat. 

7. SURSE -BIBLIOGRAFIE. 
La sflir§itul proiectului pute\i ata§a fotografii legate de con\inutul lucriirii 

F. Pregiitirea standului de expunere. 
Pe avizier se vor prezenta : ideea, scopul., materialele §i metodele, rezultatele ( tabele ,grafice ), 
concluziile, fotografii, se accepta ~i scurte prezentari video (max. 3 min) din proiectul vostru. 
Pe stand se pot prezenta : pliante, sticlarie de laborator daca dori\i sa prezentati juriului unele analize pe 
viu, machete, etc. (tot ce considerati ca vii este necesar pentru o buna prezentare). 

Prezentarea va dura max. I 0 min. pentru fiecare proiect 
o Juriul national va puncta : - prezentarea standului ( aspectul ), I Sp. 

- originalitatea, 20p. 
- con\inutul §tiintific,25p. 
- modul de sustinere al proiectului de catre autori, 15 p. 

- valoarea solutiei giisite, pertinenta ei,sustenabilitate, 20 p. 
- parteneriate in proiect 5 p. 

Comisia na\ionalii asigura: stabilirea comisiei de jurizare a concursului, prem1erea elevilor 
cii.§tigiitori, popularizarea in mass-media a rezultatelor obtinute la etapa na\ionalii. 
Juriul national va fi format din reprezentan\i MEN, !SJ la§i, profesori 
universitari, speciali§ti in domeniu, etc. 
Cheltuielile legate de organizarea §i desfa§urarea concursului de proiecte 
de mediu vor fi suportate de ISJ-uri pentru faza jude\eana §i de catre Ministerul Educatiei Na\ionale 
pentru faza nationala a concursului. 
Toate propunerile din partea participan\ilor, a invitatilor §i a membrilor juriului, vor constitui puncte 
importante de desfa§urare §i organizare a urmatoarelor editii. 

Concursul Na(ional de Proiecte de Mediu , prin implicarea tuturor factorilor decizionali de la 
nivel local:# na(ional, se doreJte sii se lncadreze lntr-o tematicii mondialii globalii Ji anume "Educa(ie 
pentru mediu - Educa(ie pentru dezvoltare durabilii ". 

Prezentul regulament a intrat in vigoare odata cu aprobarea sa prin ordin al ministrului educa\iei. 

INSPECTOR GENERAL, 
Coordonator "Concurs National de Proiecte de Mediu ", 

Prof. Dr. Daniela Calugaru 



Anexa 1. 

Autori: -------
Institutia de inv. ___ _ 
Clasa: 
Varsta: 
Coordonatori: -----



Anexa 2. 

1,35 m. 

. 
Titlul lucr0.ri i, 

autorii, ~coala,coordona torii. o,25m. 

ldeea , Scopul 

Mat .~i metod. Rezu ltatc 

Concluzii 1,00 m. 

' 

/ I 0,35m.J 

Stand de prezentare ~i sustinere a proiectului. 


