
 

 

 

Concursului de cunoştinţe “Câştigă cu Metano” 

din cadrul programului educaţional “Întâlnire cu Energia” 

REGULAMENT 

 
 

1. Organizatorii concursului  
 

GDF SUEZ Energy România S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul Marasesti, nr. 4-6, 

sector 4, avand C.U.I. 13093222/15.07.2002, nr. de ordine in Registrul Comertului 

J40/5447/09.06.2000, cont bancar IBAN R087 CRDZ 007A 0000 2047 5002, deschis la 

banca ROMEXTERRA BANK, sucursala Traian, reprezentata prin dl Eric Stab, 

Presedinte Director General,  

 

în parteneriat cu 

 

Asociatia “HANDS ACROSS ROMANIA ASSOCIATION” (HAR) cu sediul social 

in Bucureşti str. Nicolae Oncescu (fosta Izbânda) nr. 2-B, bl. 101, sc. 1, et. 4, apt. 24, 

sector 6,avand codul de inregistrare fiscala 17862507, Cont IBAN:RO63 CECE B205 

30RO N242 9180 organizează concursul de cunoştinţe “Câştigă cu Metano” în cadrul 

programului educaţional “Întâlnire cu Energia”. 

 

Concursul se va desfăşura cu sprijinul Ministerului Educației si Cercetarii Stiintifice in 

județele Buzău, Prahova, Dâmbovița, Covasna, Brașov, Argeș, Ialomița, Călărași, Dolj și 

Gorj. 

 

2. Durata concursului 
 

Concursul se va desfăşura în scolile participante la program, editia 2016, din județele 

Buzău, Prahova, Dâmbovița, Covasna, Brașov, Argeș, Ialomița, Călărași, Dolj și Gorj 

conform Anexei 1 în perioada 4 mai – 10 iunie 2016. 

 

3. Descrierea şi mecanismul concursului 
 

Concursul “Câştigă cu Metano” se adresează elevilor claselor a IV-a din şcolile 

participante la programul educaţional “Întâlnire cu energia” conform anexei 1 din 

judetele Buzău, Prahova, Dâmbovița, Covasna, Brașov, Argeș, Ialomița, Călărași, Dolj și 

Gorj. Concursul va fi anunţat în şcoli de către lectorii care predau cele 2 lecţii din cadrul 

programului, angajaţi ai Organizatorilor, şi prin afişele de concurs postate în şcoli. 

 

 

 

 



 

 

 

Consursul se va desfăşura astfel: 

 

Elaborarea unui proiect colectiv (maximum 10 elevi pe grup de lucru), care poate consta 

in crearea unei machete, productie video, etc, orice alta forma de expresie a ceea ce 

inseamna energia. Elevii vor lucra la acest proiect în intervalul dintre cele două lecţii 

predate din cadrul programului si îl vor preda până pe 10 iunie 2016.  

Elevilor li se vor prezenta cerinţele şi condiţiile de participare la concurs de către lectori. 

 

4. Descrierea programului 
 

Programul “Întâlnire cu Energia “ are ca scop stimularea interesului elevilor din clasele 

a IV-a faţă de sursele de energie şi, în special, faţă de gazul natural. Acest curs 

completează interactiv orele de ştiinţe ale naturii din programa şcolară. În cadrul 

concursului vor fi descrise elevilor concepte cu privire la producerea, distribuţia şi 

utilizarea gazelor naturale, insistând pe aspectele de mediu, siguranţă şi prevenirea 

accidentelor. 

 

Programul constă în 2 lecţii a câte 45 de minute fiecare predate de către angajaţii 

Organizatorilor.  

 

Mecanismul concursului constă în posibilitatea câştigării unuia dintre premiile oferite de 

Organizatori conform procedurii descrise mai jos.  

 

5. Condiţii de participare 
 

Vor participa toate proiectele inscrise în perioada 4 mai – 10 iunie 2016 completand 

formularul de inscriere.  

Formularul de inscriere va fi transmis catre adresa de e-mail inscrieri@handsacross.ro. 

 

 

6. Criterii pentru jurizare 
 

Jurizarea proiectelor colective se va face pe baza următoarelor criterii: creativitate şi 

originalitate, structură şi conţinut. 

 

Perioada de jurizare este 11 iunie – 15 iunie 2016. 

 

Comisia de jurizare este formata din : 

 

- 1 reprezentant al ENGIE Romania; 

- 1 reprezentant al Asociatiei Hands Across Romania; 

- 1 reprezentant al Ministerului Educației si Cercetarii Stiintifice; 

 

mailto:office@handsacross.ro


 

 

 

Data comunicării rezultatelor concursului, numele câştigătorilor şi premiile acordate vor 

fi făcute publice în data de 16 iunie 2016. 

 

7. Premii 
 

 

Premiu Valoare (RON) 

Premiul I 300 

Premiul II 200 

Premiul III 75 

Total 575 

   

Valoarea totală brută a premiilor este de 575 lei. Premiile constau în jocuri educaţionale, 

cărţi, rechizite, dulciuri si tabere educative. Nu se va acorda contravaloarea sumei în bani, 

ci doar în echivalent.  

 

8. Acordarea premiilor 
 

Înmânarea premiilor va avea loc în cadrul unui eveniment public în Bucuresti în perioada 

20 – 24 iunie 2016. La decernare va participa un reprezentant al Organizatorilor. 

 

Orice plângere privind acordarea premiilor se poate trimite organizatorilor la adresa din 

Bd. Mărăşeşti, Nr. 4-6, Sector 4, Bucureşti în termen de 5 zile de la acordarea acestora. 

 

Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant 

pe site-ul http://www.handsacross.ro. 

http://www.handsacross.ro/

