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OLIMPIADA DE ALTRUISM 
 

„Să facem o lume mai bună! Împreună!” 
 

- EDIȚIA 2021 - 
 

Concurs național pentru promovarea comportamentelor pro-active și pro-sociale 

în rândul tinerilor liceeni 

 

REGULAMENT CONCURS 

 

ORGANIZATOR 

Concursul național Olimpiada de Altruism este organizat de către Departamentul de Asistență 

Socială din cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie a Universității de Vest din Timișoara, în 

parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului. 

 

SCOPUL concursului este acela de a promova ideile și comportamentele pro-active, 

pro-sociale și altruiste în rândul tinerilor. În cadrul concursului, ne propunem să premiem tinerii 

cu idei, valori și comportamente umaniste, pro-sociale, care doresc să contribue la dezvoltarea 

unei societăți coezive și incluzive. 

 

CONCURENȚII 

Concursul Olimpiada de Altruism se adresează: 

- elevilor înmatriculați în clasa a XII-a, la oricare din unitățile de învățământ din România, 

acreditate de către Ministerului Educaţiei și Cercetării; 

- abolvenților de clasa a XII-a, ai oricăror unități de învățământ din România, acreditate de către 

Ministerului Educaţiei și Cercetării, care nu sunt înscriși în învățământul superior, pe locuri 

bugetate. 

 

ÎN CE CONSTĂ CONCURSUL 

Participanții la concurs vor transmite o compoziție proprie, în care să prezinte viziunea lor cu 

privire la cel puțin două aspecte: 

(1) modul în care ar trebui să arate o societate mai bună, mai dreaptă, mai coezivă și mai incluzivă, 

care acordă șanse egale tuturor, în care oamenii trăiesc în pace și în armonie unul cu celălalt 

(exemplu: cum ar arăta viața oamenilor din această societate; ce fel de probleme sociale ar trebui 

eliminate; ce fel de valori sociale ar trebui promovate; ce fel de reguli de funcționare ar avea o 

astfel de societate etc.); 

(2) cum își pot aduce ei contribuția la dezvoltarea acestei societăți (exemplu: prin participarea la 

popularizarea anumitor valori, prin implicarea în anumite acțiuni, prin crearea anumitor modele, 

prin promovarea anumitor comportamente etc.). Dacă participanții au exemple concrete de 

activități pe care deja le-au desfășurat în această direcție (exemplu: acțiuni de voluntariat, de 
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donare ajutoare materiale, de plantare copaci etc.), în această secțiune se poate face referire directă 

la acestea, cu furnizarea detaliilor relevante.  

Povestea acestei viziuni poate fi prezentată sub formă de: 

- compoziție literară (de exemplu, un eseu); 

- pictură sau desen (în acest caz, se va transmite o fotografie a acesteia); 

- material video (cu durata de max. 10 minute). 

Toate compozițiile trebuie să fie originale și să-i aparțină persoanei care își depune candidatura. 

 

TRIMITEREA CANDIDATURILOR 

Pentru a intra în competiție, tinerii liceeni trebuie să transmită compoziția lor, în oricare din cele 

trei forme acceptate, împreună cu formularul de înscriere în concurs (Anexa 1), până la data 20 

mai 2021, la adresa de e-mail elena.baciu@e-uvt.ro.  

În cazul în care dimensiunea fișierului depășește 25 MB, transmiterea acestuia va fi realizată prin 

intermediul unor servicii pentru transmitere de fișiere de mari dimensiuni (de exemplu: google 

drive, wetransfer etc.). 

Subiectul emailului va avea titlul „Concurs_2021_Nume_Prenume” (de exemplu: 

„Concurs 2021_Popescu_Maria”). 

Elevilor înscriși li se va confirma primirea e-mailului și înscrierea în concurs în cinci zile de la 

data transmiterii e-mail-ului. 

 

PROCEDURA DE EVALUARE ŞI PREMIERE 

 Candidaturile vor fi evaluate de către un juriu format din cadre didactice ale 

Departamentului de Asistență Socială și un reprezentant al Institutului Român pentru 

Drepturile Omului, cărora li se vor alătura practicieni din domeniul asistenței sociale. 

 Toți elevii participanți vor primi diplome de participare, care vor fi acordate la un eveniment 

de premiere care se va desfășura la data de 1 iunie 2021, on-line sau la sediul Universității 

de Vest din Timișoara, în funcție de evoluția situației epidemiologice la nivel național și 

regional. 

 Universitatea de Vest din Timișoara îşi rezervă dreptul să folosească materialele primite în 

scopuri de promovare și publicitate a evenimentului. 

 Se acordă în total 3 premii, după cum urmează: 

 Premiul I: media 10 la examenul de admitere din sesiunea iulie 2021 la Specializarea 

Asistență Socială din cadrul Universității de Vest din Timișoara + un pachet de cărți de 

specialitate cu autograful autorilor + o vizită la o organizație umanitară din Timișoara. 

 Premiul al II-lea: media 10 la examenul de admitere din sesiunea iulie 2021 la 

Specializarea Asistență Socială din cadrul Universității de Vest din Timișoara + un 

pachet de cărți de specialitate cu autograful autorilor. 

 Premiul al III-lea: un pachet de cărți de specialitate cu autograful autorilor. 
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CALENDARUL CONCURSULUI 

 Lansarea concursului: 15 martie 2021. 

 Termenul limită pentru transmiterea candidaturilor: 20 mai 2021. 

 Rezultatele vor fi anunţate până la data de 27 mai 2021. 

 Premierea câștigătorilor va fi realizată în data 1 iunie 2021.   

 

Regulamentul concursului şi Fișa de înscriere sunt disponibile pe site-ul Departamentului de 

Asistență Socială, la adresa: www.asistenta-sociala.uvt.ro/olimpiada-de-altruism 

 

Anexe: Formular fișă de înscriere 

 

  

http://www.asistenta-sociala.uvt.ro/olimpiada-de-altruism
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Anexa 1 

OLIMPIADA DE ALTRUISM 
 

„Să facem o lume mai bună! Împreună!” 
 

- EDIȚIA 2021 - 
 

Concurs național pentru promovarea comportamentelor pro-active și pro-sociale 

în rândul tinerilor liceeni 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

 

Numele și prenumele elevului: __________________________________ 

Titlul lucrării/ compoziției depuse în cadrul concursului: 

_____________________________________________________________________________ 

Adresa de e-mail: _________________________________________ 

Numărul de telefon: ___________________________ 

 

Statutul candidatului (bifați situația care se aplică): 

☐ elev înmatriculat în clasa a XII-a, (anul școlar 2020-2021) la ________(denumirea unității 

școlare) _______, din localitatea ____________________, județul _____________; 

☐ abolvent al clasei a XII-a, anul școlar __________________, la ________(denumirea unității 

școlare) _______, din localitatea ____________________, județul _____________; 

 

Subsemnatul, declar că: 

- lucrarea depusă în cadrul concursului este compoziție proprie; 

- în prezent, nu sunt înmatriculat în învățământul superior, pe loc bugetat. 

 

Data: 

Semnătura:  

 


