
CONCURS VIDEO PENTRU TINERI 

“Conectivitate pentru toți!” 

Accepți o provocare? Creează un video despre nevoile de deplasare 
ale animalelor sălbatice și intră în concursul nostru!  
 
 

 Îți place să creezi filme scurte? 
 Îți plac animalele sălbatice și natura? 
 Te deranjează barierele ce apar în calea deplasării tale, precum garduri și alte limite?  

 
Ai răspuns “Da” de trei ori? Atunci ești persoana potrivită să te alături provocării noastre!  

Noi - WWF-România, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și 
Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN-INCERC” și Administrația Parcului Național Piatra 
Craiului - facem parte dintr-un grup de pasionați care lucrează pentru natură și libera 
mișcare a animalelor sălbatice în cadrul unui proiect internațional numit ConnectGREEN 
(https://www.incd.ro/connectgreen/). În cadrul proiectul nostru organizăm acest concurs 
internațional prin care invităm tinerii din: România, Slovacia, Republica Cehă, Ungaria, 
Serbia să-și facă auzită vocea privind natura. 

Așadar, dacă ai între 18 și 25 ani, ești din România și ești atras de concursul nostru video, te 
invităm să participi și să creezi un scurt film care să povestească lumii despre: 

 animalele sălbatice care trăiesc alături de noi (în pădurile din apropiere, în câmpurile 
de la marginea orașului nostru, pe terenurile de-a lungul drumurilor noastre), 

 cât este de periculos pentru aceste animale să fie atât de aproape de noi  
 și ce am putea face ca să le ajutăm. 

Premiile concursului 
Pe lângă pasiunea ta pentru natură și ocazia de a-i fi ambasador, pe lângă pasiunea de a te 
implica într-un proiect video, am pregătit și premii care să te ajute să pui natura “în lumina 
reflectoarelor”: 

 Premiul I: un kit de vlogging adaptat telefonului mobil  

și călătoria la ceremonia de premiere în cadrul  Conferinței Rețelei Ariilor Protejate 
din Carpați, ce va avea loc în Visegrad, Ungaria, în Septembrie 2021.  

 Premiul II:  o lampă circulară (ring light) pentru telefonul mobil 
 Premiul III: un trepied pentru telefonul mobil 

Toate premiile includ și un tricou personalizat cu însemnele ConnectGREEN. 

Cu ce film te poți înscrie în concurs? 

 Durata: Maxim 2 minute 



 Despre ce: Videoclipul tău va reflecta ceea ce crezi despre modul în care activitățile 
și stilul nostru de viață afectează animalele sălbatice și obiceiurile lor de migrație 
(deplasare) și ce putem face ca să îmbunătățim situația lor.  

 Cine: Regizorul și videograful din tine. 
 Cum:  Fără limite la imaginație! Videoclipul poate fi o animație, un film stop-motion, 

un colaj, o înregistrare live a unei scene din natura ce te înconjoară, un interviu, un 
cântec etc. 

 Limba: Se acceptă videoclipuri în limba română, dar, dacă este posibil, ar fi de 
preferat să folosești limba engleză (deoarece concursul se desfășoară, în paralel, în 
mai multe țări din regiunea Carpatică și videoclipurile câștigătoare din fiecare țară 
vor fi prezentate unui public internațional).  Însă limba folosită nu este un criteriu de 
departajare.  

 

Cum te înscrii la concurs? 
1. Trimite-ne datele de contact și permisiunea să te putem contacta 

 
Înainte de orice, te rugăm să te înscrii. În primul rând avem nevoie de datele tale de contact 
și de acordul tău privitor la modul în care vom folosi aceste date (adică nume, școala, adresa 
de email) în comunicarea cu tine, în cadrul acestui concurs. Ne dorim ca datele tale să fie în 
siguranță, ele vor fi folosite doar pentru concurs.  
 
Ce trebuie să faci? Să mergi la acest link Nota Informativă, să introduci datele tale și să 
accepți termenii din document, printr-un click și apoi prin acordul din e-mail-ul automat pe 
care îl vei primi. Documentul este în limba engleză, pentru a fi accesat de toate țările în care 
se desfășoară concursul.  
 
2. Creează filmul  

Creează-ți propriul videoclip folosind telefonul mobil sau orice altă tehnologie cu care te 
simți confortabil.  

3. Încarcă filmul pe YouTube și dă-i numele potrivit 
 
Concursul video este găzduit pe platforma “YouTube”. Creează-ți un cont de YouTube și 
încarcă filmul, ținând cont de următoarele: 

 Titlul filmului tău să respecte următorul format: “Titlul filmului (concurs 
tineri)”. De exemplu, dacă ai creat un film despre urși, videoclipul tău ar 
putea avea titlul “Ursul care a vrut să vadă lumea (concurs tineri)”. 

 În descrierea videoclipului, poți să specifici numele facultății/școlii tale, 
precum și țara. 

 De asemenea, asigură-te că videoclipul tău este adecvat unui public care 
include și copii și că bifezi căsuța “Da, este făcut pentru copii”. 

 Asigură-te că setările de vizionare ale videoclipului tău sunt fie pe “public” fie 
pe “unlisted” (nelistat).  

 
 
 



4. Trimite-ne link-ul până pe 28 aprilie 2021 
 
Până pe 28 Aprilie 2021, trimite-ne link-ul videoclipului tău la adresa:  
connectgreen@wwf.ro  În email, te rugăm să incluzi următoarele informații: nume și 
prenume, vârsta, numele școlii tale și o adresă de email pe care te putem contacta, dacă e 
alta față de cea a tutorelui tău legal.  
 
Noi verificam videoclipul și te vom anunța în caz că nu respectă toate criteriile concursului. 
 
Vom publica toate videoclipurile înscrise în concurs pe canalul oficial de YouTube al 
proiectului ConnectGREEN. Apoi juriul va delibera.  
 
Videoclipurile câștigătoare vor fi anunțate pe 19 Mai 2021 pe site-ul proiectului. Vom 
contacta câștigătorii pentru intrarea în posesia premiului.  

 

Cum se decid câștigătorii? 

Juriul va alege filmele câștigătoare pe baza următoarelor criterii: 

 respectarea condițiilor tehnice  
 modul în care reflectă înțelegerea temei “conectivitate ecologică”  
 cât de convingător este în a propune soluții și a sensibiliza publicul.  

 

Juriul 

Juriul este format din 
 Fotografi de natură și videografi  
 Mircea Vergheleț, director Parc Național Piatra Craiului 
 Specialiști WWF 
 Reprezentanți ai Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism 

și Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN-INCERC” 

 

Cauți inspirație? 

Ești interesat să participi la concursul nostru, dar nu ești sigur de unde să începi? Vezi aici 
câteva exemple de filme care te-ar putea inspira:  

 Pod verde: “autostrada” pentru natură peste autostrada pentru oameni 
 Life needs Connectivity. Beyond Mountains! 
 Life needs connectivity. Three love stories, part 2 Ibex 
 Why Wildlife Corridors Matter! 
 Large Landscape Connectivity 

 

Ce este conectivitatea ecologică?  



Ca să mergi la școală, ca să te întâlnești cu un prieten pentru cumpărături, sau ca să-ți petreci 
vacanța într-un loc nou, ai nevoie să călătorești? Să te deplasezi? 

Desigur. Și, la fel cum noi avem nevoie să ne mișcăm liberi pentru a ne desfășura activitățile, aceeași 
nevoie o au și animalele. 

Pentru a supraviețui, multe specii de animale se deplasează pe diferite distanțe – amfibienii se 
deplasează pe distanțe scurte, păsările sau vulpile călătoresc pe distanțe medii, pe când carnivorele 
mari (lupul, ursul, râsul) parcurg distanțe lungi. În Munții Carpați există trei specii care străbat 
distanțe lungi și acest comportament îi caracterizează ca specie: lupul, râsul și ursul. Aceștia pot 
parcurge sute de kilometri în fiecare zi pentru a-și căuta hrana, un adăpost nou, un partener sau un 
loc ideal pentru împerechere și creșterea puilor.   

Pentru ca aceste specii să supraviețuiască în natură este esențial ca rutele lor de migrație și 
deplasare să rămână libere, neîntrerupte de obstacole sau bariere!  

Problema este că noi oamenii - tocmai pentru a ne deplasa și a ne satisface nevoile vitale - suntem 
cei care construim acele obstacole sau bariere în calea deplasării animalelor, cum ar fi drumuri, căi 
ferate, garduri, așezări etc. 

Din fericire există soluții: cea mai evidentă este să protejăm rutele de migrare ale animalelor 
sălbatice, astfel încât deplasarea acestora din punctul A până în punctul B să rămână neîntreruptă. 
Dacă acest lucru nu este posibil, trebuie să ajutăm animalele să treacă dincolo aceste obstacole pe 
care le-am așezat în calea lor, prin construirea de tuneluri pe sub drumuri, sau poduri de trecere 
peste acestea. 

 
Pentru mai multe informații consultați broșura ConnectGREEN despre conectivitatea ecologică: 

http://www.interreg-
danube.eu/uploads/media/approved_project_public/0001/40/d21799fd87f53433c444fa92f4f7ed1
e05fce523.pdf  
 

 

Parteneri promovare 

Cine sunt organizatorii concursului?  

Proiectul ConnectGREEN își propune să contribuie la menținerea și îmbunătățirea 
conectivității ecologice în eco-regiunea Carpatică, mai exact în Republica Cehă, Ungaria, 
România, Slovacia și Serbia. Proiectul co-finanțat din fonduri UE (FEDR, IPA) este derulat de 
13 organizații partenere:  

Pentru România: 
 WWF România 
 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare 

Teritorială Durabilă “URBAN-INCERC” 
 Administrația Parcului Național Piatra Craiului  

Pentru Republica Cehă:  
 Agenția pentru conservarea naturii din Republica Cehă (AOPK) 



 Institutul pentru Amenajarea Peisajului și Grădinărit Ornamental Silva Tarouca 
(VUKOZ) 

Pentru Ungaria: 
 CEEweb for Biodiversity 
 Universitatea Maghiară de Agricultură și Științele Vieții  

Pentru Slovacia: 

 Agenția de mediu a Republicii Slovace 
 Agenția de stat pentru conservarea naturii din Republica Slovacă 
 SPECTRA Centrul de excelență al UE – Universitatea Tehnologică din Bratislava 

Pentru Serbia: 
 Institutul de Arhitectură și Planificare Urbană și Spațială a Republicii Sârbe (IAUS) 
 Parcul Național Djerdap 

Coordonarea regională a concursului video: WWF Europa Centrală și de Est 

 


