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Regulament concurs 

„Profesia aleasă îmbogățește 
 doar pe cel ce-o îndrăgește” 

Realizați un clip video sau un colaj foto despre specialitatea pe care o studiați în așa fel încât să putem 
vedea ce reprezintă aceasta și de ce ați ales să o studiați. 

Cerințe obligatorii: 

 Durata minimă 3 minute, maximă - 7 minute. 

 Clipul trebuie să aibă logoul IP CEC și drapelul EU. 

 În clip/colaj trebuie să apară sau să se audă denumirea concursului. 

 Clipul va fi postat pe pagina https://www.facebook.com/ipcec/ și doar după aceasta va fi distribuit 

pe alte pagini, rețele de socializare. 

 Metode retorice de prezentare, vocabular literar, terminologie din domeniu, ținută decentă. 

 Formularea clară a mesajului, focusarea pe actualitatea și atractivitatea profesiei. 
 

Câștigătorii vor fi determinați în baza  acumulărilor de puncte din: like – uri, distribuiri și comentarii din 
momentul înregistrării și până pe data de 31 martie. 

Totodată, aceste puncte oferă doar 60% din șansa de a câștiga, 40% vor fi asigurate de un juriu care va 
suma rezultatele și va anunța totalurile concursului până la 5 aprilie. 

Câștigătorii vor fi anunțați pe data de 7 aprilie. (perioada de contestație este până la 10 aprilie) 

Participă și poți câștiga un premiu asigurat de către Proiectul Twinning al Uniunii Europene „Consolidarea 
capacităților și a eficacității sistemului de învățământ profesional tehnic” și IP Centrul de Excelență în 
Construcții. 

 
Pentru detalii urmăriți condițiile de participare. 

Regulamentul concursului cu premii 

1. Premiile acordate de către parteneri 

Premiul I - se acorda celui mai bun video/colaj. Câștigătorul va primi 2400 de lei pe care le va cheltui după 
cum dorește. In plus, video-ul său va fi postat pe site-ul ccc.md, unde va fi menționat numele autorului. 

Premiul II - se acorda pentru video/colaj. Câștigătorul va primi 1600 de lei pe care le va cheltui după cum 
dorește. In plus, video-ul său va fi postat pe site-ul ccc.md, unde va fi menționat numele autorului. 

Premiul III - se acorda pentru video/colaj. Câștigătorul va primi 800 de lei pe care le va cheltui după cum 
dorește. In plus, video-ul său va fi postat pe site-ul ccc.md, unde va fi menționat numele autorului. 

2. Condiții de participare 

Pentru a participa la concursul nostru trebuie să fiți elev al Centrului de Excelență în Construcții și să 
îndepliniți următoarele condiții: 

1. Să aveți un cont pe Facebook și o adresă de e-mail. 
2. Aplicația prezentată în colaj sau filmare trebuie sa fie efectuată de dv. sau colegul dv. 
3. Să aveți acordul pentru publicare de la persoanele care apar în fotografii sau în filmare. 
4. Colajul dv. sau filmulețul realizat de dv. trebuie expediat pe cfc.cec.2018@gmail.com. 
5. Produsul poate fi elaborat individual sau în grup. 

https://www.facebook.com/ipcec/
mailto:cfc.cec.2018@gmail.com
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3. Înscrierea în concurs 

După ce v-ați asigurat că îndepliniți condițiile de participare (vezi mai sus), vă puteți înscrie în concurs.  

Înscrierea la concurs se face prin trimiterea unui e-mail pe cfc.cec.2018@gmail.com.Pentru aceasta, vă 

rugăm să accesați pagina noastră de Facebook (https://www.facebook.com/ipcec/) și să folosiți formularul 

de contact de acolo. 

În formularul de înregistrare este obligatoriu să specificați următoarele: 

 FORMULAR DE ÎNREGISTRARE  

Vă rugăm să completați cu litere de tipar și să transmiteți formularul completat până pe data de 01/04/2020, la 

adresa de e-mail  cfc.cec.2018@gmail.com. 

ABORDARE:   Domn                  Doamnă 

FAMILIA ................................................................................................................................................................  

NUMELE ...............................................................................................................................................................  

INSTITUȚIA ..........................................................................................................................................................  

SPECIALITATEA ..................................................................................................................................................  

GRUPA .................................................................................................................................................................  

ADRESA ...............................................................................................................................................................  

COD POȘTAL.....................................ȚARA ......................................... ORAȘUL ...............................................  

NR. DE TELEFON........................ ........................................ NR.DE TEL. MOBIL ...............................................  

FACEBOOK...................................... ....................................................... E-MAIL  ..............................................  

AURORIZARE PENTRU FOLOSIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  
Prin semnarea acestui formular de înregistrare dau acceptul pentru utilizarea datelor mele personale, 

așa cum este menționat în Regulamentul concursului „Profesia aleasă îmbogățește doar pe cel ce-o 

îndrăgește” organizat de IP CEC și TWINNING, în scopul general al organizării evenimentului. În plus, dau 

acord la utilizarea datelor mele personale în următoarele scopuri (vă rugăm să bifați): 

împărtășirea datelor mele de contact cu alți participanți 

înregistrarea datelor mele în data de bază a părților interesate (IP CEC ȘI TWINNING) 

folosirea imaginilor foto / video în scopuri comunicate de IP CEC 

 

Data …………………                 Semnătura ……………………………………………………. 

Trimițând acest e-mail prin formularul de contact de pe site, înțelegeți și sunteți de acord ca fotografia sau 
video-ul dv. sa fie afișat pe site-ul nostru. In mod explicit, menționam ca dv. nu cedați drepturile de autor, 
doar sunteți de acord cu publicarea lucrărilor dv. pe site-ul nostru. 
Va puteți înscrie în concurs oricând ( pe durata concursului) și veți participa în competiția pentru premiu din 
momentul în care ați trimis e-mailul. 

Puteți trimite în concurs și video și imagini (sub formă de colaje), putând astfel sa va maximizați șansele de 
câștig. Condiția este ca fotografiile trimise sa nu fie stop cadre din video. 

mailto:cfc.cec.2018@gmail.com
https://www.facebook.com/ipcec/
mailto:cfc.cec.2018@gmail.com
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4. Jurizarea imaginilor sau a filmulețelor 

Din momentul publicării materialelor expediate pe emailul cfc.cec.2018@gmail.com, vor începe numărarea  
vizualizărilor, like – uri, distribuiri și comentarii. Punctele se vor acumula prin sumarea tuturor indicatorilor.  

Adică nr. de like – uri + nr. de distribuiri + nr. de comentarii = NR. de PUNCTE.  

Organizatorii vor constitui un juriu care va aprecia cu punctaj toate materialele primite. 

După finisarea jurizării, rezultatele vor fi afișate în ordine descrescătoare, atât în baza punctelor acumulate, 
cât și punctelor  acordate. Primul loc din rețelele de socializare va acumula 60 puncte, iar celelalte în 
descreștere proporțională (în dependență de numărul participanților). Primul loc acordat de juriu va acumula 
40 de puncte și celelalte în descreștere proporțională (în dependență de numărul participanților). 

Locul I, Locul II și Locul III se va determina prin sumarea punctelor acumulate din rețelele sociale  și cele 
acordate de juriu. 

Timpul pentru depunerea contestațiilor este de 72 ore din momentul anunțării rezultatelor, expediate pe e-
mailul cfc.cec.2018@gmail.com, cu indicarea conținutului contestat. 

Premiile vor fi acordate după selecție, analiză și perioada de contestații. Câștigătorii vor fi înștiințați prin e-
mail. 

Membrii juriului își rezerva dreptul de a nu acorda Premiul I sau Premiul II daca materialele trimise nu 
întrunesc condițiile stipulate în Cerințe Obligatorii. 

5. Recomandări 

Daca doriți sa vă măriți șansele de câștig, vă încurajăm să țineți cont de următoarele recomandări: 

 faceți pozele sau filmarea în lumină cât mai bună; 

 dacă nu aveți lumina suficientă, încercați să deplasați subiectul filmărilor mai aproape de geam, sau 
aduceți mai multe obiecte de iluminat în preajmă; 

 este bine ca filmul sa aibă sonor, 

 daca filmați cu telefonul mobil,încercați să țineți telefonul culcat (landscape), NU filmați în format 
portret (în picioare); 

 trebuie să se înțeleagă specificul profesiei pe care ați ales-o; 

 filmul nu trebuie sa fie exagerat laudativ, puteți avea păreri personale critice despre profesie sau 
despre anumite aspecte legate de activitatea pe viitor; 

 calitatea imaginii va conta cel mai mult ! 

 calitatea sunetului, in cazul filmărilor, va aduce multe bile albe 

 filmarea nu trebuie sa fie CINÉ-VERITÉ, puteți "înscena" anumite secvențe, puteți edita și monta 
după cum vă convine; fiți creativi și inventivi! 

 daca nu vă reușește o secvență este mai bine s-o repetați decât să predați un material slab; 

 nu vă limitați doar la folosirea telefonului, este recomandabil sa utilizați camere point and shoot sau 
chiar DSLR-uri 

 puteți apela la prieteni, entuziaști amatori sau chiar profesioniști, care sa va ajute cu fotografierea 
sau cu filmarea în timp ce dv. lucrați; 

 vă sugeram să înregistrați separat un comentariu cu voce, pe care, ulterior, îl puteți mixa cu 
imaginea video. 

Sperăm ca acest concurs va genera o atmosferă plăcută și utila atât dvs., cât și nouă și din care sa 
ne cunoaștem mai bine, să învățăm mai multe despre profesiile obținute în cadrul Centrului de 
Excelență în Construcții și să dăm curs celor mai originale idei. 

 

Va uram succes! 

mailto:cfc.cec.2018@gmail.com
mailto:cfc.cec.2018@gmail.com

