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Regulamentul concursului  

 

„Film4Energy” Challenge 

Fiți inteligenți, economisiți energie 

Vă mulțumim că v-ați gândit să participați la „Film4Energy” Challenge. 

Prin participarea la acest concurs vă exprimați acordul față de următorul regulamentul 
concursului, precum și față de termenele și condițiile generale. 
 
Proiectele transmise care nu întrunesc aceste cerințe nu vor fi luate în considerare. 

1. Informații generale și obiectivul concursului 
 
Acest concurs este organizat de Direcția Generală Energie (DG ENER) a Comisiei Europene. Prin acest 
concurs dorim să le oferim elevilor cu vârsta între 12 și 15 ani posibilitatea de a partaja un 
videoclip despre motivele pentru care este important să economisim energie, precum și modul în 
care putem realiza această economie.  

Obiectivul videoclipului ar trebui sa fie acela de a convinge oamenii din comunitatea dvs. în legătură 
cu beneficiile economisirii energiei și ale utilizării unor alternative eficiente din punct de vedere 
energetic pentru încălzire, răcire, transport și alte activități zilnice. 

Videoclipurile ar trebui elaborate, produse și trimise de către grupuri de elevi cu vârste între 12 și 15 

ani. Într-o școală pot fi mai multe grupuri de elevi care să lucreze la proiectele lor video. Cu toate 

acestea, se poate trimite un singur videoclip de la fiecare școală. 

Fiecare videoclip ar trebui să aibă o lungime de până la un minut. Videoclipurile pot fi produse și 

transmise în oricare dintre limbile oficiale ale UE (exceptând galeza și malteza), cu condiția ca 

materialul transmis să respecte regulamentul de concurs.  

2. Publicul-țintă al videoclipurilor 

Mesajul videoclipului ar trebui să se adreseze atât tinerilor, cât și altora din zona locală a școlii. Cu 
toate acestea, mesajul global ar trebui să fie reproductibil/transferabil în toate statele membre ale 
UE și ușor de înțeles de către toată lumea. 

3. Termenul-limită 
 
Concursul este deschis pentru participare până în data de 15/02/2022. Materialele trimise după 
acest termen-limită nu vor fi luate în considerare. 

4. Reguli și eligibilitate  
 

a. Concursul este deschis grupurilor de elevi cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani. 

b. Se poate transmite un singur videoclip pentru fiecare școală.  

https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/video-competition-terms-and-conditions-ro.pdf
https://ec.europa.eu/energy/content/other-linguistic-versions-video-competition-page_en
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c. Printre școlile eligibile se numără:  

 școli publice/școli publice tradiționale/școli independente cu finanțare publică/școli online; 

 școli private/școli private tradiționale/școli cu internat/școli cu predare bilingvă/școli din 

învățământul special/școli Montessori/școli private online; 

 școli la domiciliu. 

 

d. Școlile participante ar trebui să își aibă sediul în oricare dintre următoarele țări: 
 
Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Republica Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, 
Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, 
Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania și Suedia. 
 

e. Numai școala (de exemplu, printr-un profesor și/sau prin directorul său) poate trimite materiale 

pentru concurs, nu elevii înșiși.  

 
f. Elevii participanți trebuie să aibă consimțământul părinților lor (sau al reprezentanților lor legali) 
de a fi filmați și de a participa la concurs. Trebuie completat, semnat și transmis un formular de 
consimțământ (care poate fi descărcat în 22 de limbi oficiale ale UE de pe pagina concursului) ca 
parte a cererii de înscriere pentru fiecare elev care apare în videoclip. În lipsa formularului, înscrierea 
va fi neeligibilă.  

5. Modalitatea de participare 

 
Trimiterea materialelor pentru concurs trebuie efectuată folosind linkul de pe pagina de destinație 
a concursului.  

Cererea de înscriere trebuie să cuprindă următoarele trei elemente:  

 fișierul video într-un format autorizat (conform punctului 5.1. de mai jos);  

 un formular de cerere de înscriere completat;  

 formularul de consimțământ pentru fiecare elev care apare în videoclip, completat și 
semnat în mod corespunzător.  

5,1. Format video   
 

Videoclipurile trebuie să fie numai în format MP4 (cu o lungime de până la 1 minute).  

Videoclipurile pot fi filmate fie în orientare verticală, fie în orientare orizontală. Videoclipurile 

trebuie să fie filmate cu un dispozitiv de calitate (cameră video sau telefon), care să permită un 

sunet de calitate. 

 

5,2. Formularul de cerere de înscriere  
 

Formularul de cerere de înscriere se poate completa de la EUSurvey.  

Formularul de cerere de înscriere este disponibil în 22 de limbi oficiale ale UE. Completați formularul 

în limba modelului.  

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/energy-youth/video-competition-on-energy-efficiency_en
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/video-competition-consent-form-ro.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/dg_ener_film_4_energy?surveylanguage=RO
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Toate secțiunile formularului de cerere de înscriere trebuie să fie completate pentru ca înscrierea să 

fie eligibilă. Consultați instrucțiunile din modelul de formular de cerere de înscriere. 

Necompletarea formularului de cerere de înscriere va face ca înscrierea să fie neeligibilă.  

5,3. Formularele de consimțământ  
 
Elevii participanți trebuie să aibă consimțământul părinților lor (sau al reprezentanților lor legali) 
pentru a fi filmați și pentru a participa la concurs.  
 
Formularul de consimțământ poate fi descărcat de pe pagina concursului în 22 de limbi oficiale ale 
UE. 
 
Completați formularul de consimțământ în limba modelului pe care l-ați ales. 
 
Formularul de consimțământ trebuie completat și semnat de către părintele/reprezentantul legal al 
fiecărui elev care apare în videoclip. Numărul formularelor de consimțământ atașate la e-mailul cu 
cererea de înscriere trebuie să fie egal cu numărul elevilor care participă la videoclip.  
 
Netrimiterea tuturor formularelor de consimțământ va face ca înscrierea să fie neeligibilă.  

6. Cererea dvs. de înscriere 

Videoclipurile care nu sunt relevante pentru tema competiției (eficiență energetică, aspecte de 
mediu, schimbări climatice) sau care sunt distribuite printr-un alt canal decât platforma concursului 
nu vor fi luate în considerare.  

Nu este necesară nicio achiziție pentru participarea la acest concurs. 

Organizatorul concursului nu își asumă nicio responsabilitate pentru cererile de înscriere care au fost 
trimise, dar nu au fost primite, indiferent din ce motiv. Printre motive se numără lipsa accesului la 
cererea de înscriere din cauza setărilor de confidențialitate ale participanților pe platformele online 
alese de către aceștia.  

7. Conținut inacceptabil 

Cererile de înscriere cu conținut inacceptabil vor fi respinse. Printre motivele de respingere se 
numără limbajul obscen, imagini indecente sau inadecvate, conținut discriminator sau provocator la 
adresa unor grupuri sau persoane, conținut care divulgă date personale inutile, materiale 
incomplete. 

8. Evaluarea materialelor înscrise  
 

Un juriu compus din servicii ale Comisiei Europene și reprezentanți ai sectorului de tineret și ai celui 

industrial va evalua și va selecta cele mai bune videoclipuri trimise pentru acest concurs. 

Videoclipurile eligibile vor fi evaluate din perspectiva relevanței, a originalității și a creativității.  

Juriul va selecta videoclipul câștigător, precum și patru alte videoclipuri finaliste. Școala câștigătoare 

va fi anunțată la datele de contact din formularul său de cerere de înscriere.  

https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/video-competition-consent-form-ro.pdf


4 
 

Juriul își rezervă dreptul de a contacta școlile participante în cursul procesului de evaluare pentru a 

clarifica eventuale detalii legate de cererea de înscriere.  

9. Anunțarea câștigătorilor 
 
Școala câștigătoare și școlile finaliste vor fi anunțate prin e-mail până la data de jumătatea lunii martie 
2022. Câștigătorii vor fi anunțați pe site-ul Direcției Generale Energie, în contul de Twitter al acesteia, 
precum și prin alte canale oficiale ale Comisiei Europene.  

10. Beneficiile/premiile pentru câștigători 

Câștigătorul premiului întâi și celelalte școli finaliste: 

 își vor vedea videoclipurile pe canalele oficiale ale Comisiei Europene și vor avea șansa de a 

educa milioane de cetățeni din întreaga Europă cu privire la motivele pentru care este 

important să economisim energie și la modalitățile de a o economisi. Videoclipul va fi 

subtitrată în limba engleză;  

 vor fi menționate în videoclip: numele școlii va apărea în videoclip; 

Materialele video realizate de școlile câștigătoare vor fi difuzate peste tot în Europa pe canalele 
oficiale ale Comisiei Europene. Cel mai bun material video va fi recompensat printr-o „Zi a energiei”, 
care va fi organizată în școala respectivă.   

Vă mulțumim anticipat pentru participare și vă urăm succes! 


