Regulamentul
Concursului „Pădurea o șansă pentru viitor”
1.Concursul național pentru copii de la instituțiile de tip rezidențial din
Republica Moldova „Pădurea o șansă pentru viitor” este organizat de
către Agenţia „Moldsilva”, în contextul „Zilei Internaționale a Pădurilor”
care are drept scop sensibilizarea și implicarea tinerii generații în
conștientizarea importanței pădurilor ca element indispensabil pentru viață
care ofera aer curat și apă, contribuie la minimalizarea schimbărilor
climatice.
2. La Concurs vor fi admise lucrări ce abordează tematica pădurilor din
Republica Moldova publicate şi/sau prezentate în perioada 20 martie 2015 –
10 septembrie 2015.
3. Concursul se va desfăşura în 4 secţiuni:
 creația desen
 fotografie
 creaţia proza
 creație poezie
4. La concurs se admit materiale create şi/sau publicate de copii de la
instituțiile de tip rezidențial cu vârsta cuprinsă între 7 – 17 ani (poezii,
fotografii, desene,).
5. Pentru concurs se instituie următoarele premii:
(a) Proză
• premiul mare – 1000 lei
• premii de încurajare – 2 premii a câte 500 lei
(b) Poezie :
• premiul mare – 1000 lei
• premii de încurajare – 2 premii a câte 500 lei
(c) Fotografie:
• premiul mare – 1000 lei
• premii de încurajare – 2 premii a câte 500 lei
(d) Desen:
• premiul mare – 1000 lei

• premii de încurajare – 2 premii a câte 500 lei
6. Materiale pentru concurs vor fi expediate pe adresa: Chişinău, str.
Ștefan cel Mare, 124, Agenția Moldsilva: Pentru Concursul „Pădurea o
șansă pentru viitor” Tel: 0 22 277-288, e-mail: vioricacaciuc@gmail.com
Persoană de contact: Viorica Caciuc, serviciul de presă.
7. Materialele prezentate la concurs vor fi apreciate de către Comisia
creată de către Agenția Moldsilva responsabilă de organizarea şi
desfăşurarea concursului „Pădurea o șansă pentru viitor” , învestită cu
drepturi de juriu, conform următoarelor criterii:
a) importanţa şi măiestria realizării temei forestiere abordate, în lucrările
create, mesajul, originalitatea, emotivitatea, compoziţia ş realizarea artistică ,
efectul cognitiv – educativ al publicisticii, poeziilor, prozei, fotografiilor,
desenelor, publicate sau prezentate.
8. În plus la premiile anunţate, sunt instituite Diplome de menţiune pentru
toţi participanţii la Concurs, iar cele mai bune lucrări vor fi prezentate către
Ziua Lucratorului din Silvicultură.
9. Înmânarea premiilor şi a Diplomelor va avea loc într-o atmosferă
festivă, în luna septembrie în cadrul sărbătorii profesionale Ziua
Lucratorului din Silvicultură.
10. Lucrările premiate vor deveni proprietate a Agenţiei „Moldsilva”.
Comisia pentru organizarea şi desfăşurarea
concursului „Pădurea o șansă pentru viitor”.

