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Apa Pe Care O Vrem 

 De la Moștenire la Viitor 
 

Concursul Internațional de Premii pentru Tineret 

 Ediția IV (2023) 

 

CERERE DE PROPUNERI 

 

 

 
 Muzeul Apei “Leonida Truță” aparținând Companiei de Apă SOMEȘ S.A., 

membru fondator al Rețelei Globale a Muzeelor de Apă (WAMU-NET), reunind azi 

peste 80 de Muzee ale Apei din toată lumea, anunță lansarea oficială, începând cu 

data de 15 ianuarie, a ediției regionale 2023, a Concursului Internațional de Premii 

pentru Tineret „Apa Pe Care O Vrem”. 

 Rețeaua Globală a Muzeelor de Apă este din anul 2018 o initiațivă a UNESCO, 

prin Programul Hidrologic Internațional, în urma unei Rezoluții a Consiliului 

Intergurvernamental. În consecință, Concursul organizat de WAMU la nivel 

internațional, respectiv de Compania de Apă Someș S.A. la nivel regional, se 

desfășoară sub auspiciile UNESCO. 

În cadrul celei de-a 24-a Sesiuni anuale care a avut loc la sfârșitul lunii Iunie 

2021, Consiliul Interguvernamental al Programului Hidrologic Internațional (PHI) 

UNESCO a adoptat o nouă Rezoluție pentru continuarea sprijinirii dezvoltării Rețelei 

Globale a Muzeelor de Apă (WAMU-NET) din care face parte și Muzeul Apei “Leonida 

Truță”, aparținând Companiei de Apă Someș S.A. 

 Concursul se adresează copiilor și tinerilor din grupele de vârstă 6-12 ani și 13-

18 ani, care vor putea candida cu creații artistice la trei categorii, având ca temă ”Ape 
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naturale” (râuri, lacuri, ape subterane) și chestiunile legate de biodiversitate, schimbări 

climatice și moșteniri ale apei. 

 Compania de Apă Someș va asigura jurizarea creațiilor artistice transmise în 

cadrul etapei regionale și va selecta șase lucrări care vor fi transmise Rețelei Globale 

a Muzeelor de Apă (WAMU-NET). 

 WAMU va organiza jurizarea creațiilor artistice transmise de muzeele 

participante la concurs și va selecta în final, creațiile artistice câștigătoare la nivel 

internațional. 

 Ceremonia de premiere internațională va avea loc online, în decursul lunii mai 

2023. 

 Prin intermediul acestui concurs, Rețeaua Globală a Muzeelor de Apă (WAMU-

NET), respectiv Compania de Apă Someș, doresc să încurajeze inovația și 

creativitatea artistică a copiilor și tinerilor, în vederea educării și conștientizării la nivel 

global asupra valorilor fundamentale ale moștenirii apei pentru un viitor mai durabil. 

  

Ediția anterioară a Concursul  „Apa Pe Care O Vrem” 

 În 2022 la concursul „Apa Pe Care O Vrem” s-au peste 23 de muzee de apă 

din întreaga lume, afiliate la WAMU-NET - Rețeaua Globală a Muzeelor de Apă, printre 

care și Muzeul Apei „Leonida Truță”, aparținând Companiei de Apă Someș.  

Toate cele 90 de înscrieri preselecționate de cele peste 23 de muzee 

participante, au fost prezentate în ediția 2022 a Expoziției digitale online ”The Water 

We Want” organizată de WAMU - Rețeaua Globală a Muzeelor de Apă.  

 La ediția regională a concursului, care s-a desfăsurat în unitățile de învățământ 

din județele Cluj și Sălaj, s-au înscris un număr de 150 de elevi. Din totalul creațiilor 

artistice primite de Muzeul Apei „Leonida Truță”, au fost selectate șase lucrări finaliste. 

 

Ediția 2023 a Concursul „Apa Pe Care O Vrem” 

 În 2023, a IV-a ediție a Concursului „Apa Pe Care O Vrem”, va cuprinde 

aceleași  etape ca în anii precedenți: 

1. Completarea kit-lui de concurs și transmiterea creațiilor artistice, până la data de 24 

aprilie, sub îndrumarea unui cadru didactic responsabil și în cooperare cu Muzeul 

Apei „Leonida Truță”, aparținând Companiei de Apă SOMEȘ S.A.; 
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2. Selecția lucrărilor la nivel regional 25 aprilie – 4 mai; 

3. Transmiterea lucrărilor finaliste la nivel regional, către WAMU-NET și realizarea 

jurizării la nivel internațional – 5 mai; 

4. Anunțarea câștigătorilor va avea loc în luna mai în cadrul unui webinar dedicat 

organizat cu reprezentanți ai UNESCO – PHI, instituțiilor de învățământ și ai muzeelor 

de apă din întreaga lume. 

 

 

Participanți 

 

 Concursul se adresează școlilor și instituțiilor de învățământ (atât formale, cât 

și informale) din întreaga lume și este limitat la două categorii de vârstă: elevi cu vârsta 

cuprinsă între 6-12 ani (învățământ primar) și 13-18 ani (învățământ secundar). 

 Pot transmite creații artistice elevi individuali, sau clase de elevi, care 

colaborează la realizarea unei creații artistice, din una din cele trei categorii DESEN, 

VIDEO/ VIDEOCLIPURI, ALTE MEDIA:  FOTOGRAFII, SUNETE ALE NATURII, 

CÂNTEC. În ambele cazuri transmiterea lucrărilor se va face prin intermediul cadrului 

didactic. 

   

  

Tema concursului  

 

 Lucrările artistice care vor participa la cea de a patra ediție a Concursului 

Internațional de Premii pentru Tineret trebuie să se concentreze pe apele naturale 

(râuri, lacuri și ape subterane) și chestiunile legate de biodiversitate, schimbări 

climatice și moșteniri ale apei. 

 

 

 

 

 



   In cooperation with      
  

 

4 
 

Creațiile artistice 

 

În competiție vor fi admise doar creațiile artistice din următoarele categorii:  

1. Desen (incluzând atât desene individuale, cât și lucrări la care contribuie toată 

clasa); 

2. Video/Videoclipuri (incluzând atât videouri individuale, cât și lucrări la care 

contribuie toată clasa); 

3. Alte media: Fotografii, Postere, Poezii,  Sunete ale naturii (înregistrări care 

redau sunetul apei în natură); Cântec. 

 

Creația artistică a fiecărui candidat va fi însoțită de un titlu concis și o scurtă 

descriere (maxim 200 de cuvinte în limba română cu traducere obligatorie în limba 

engleză, inclusiv pentru videoclipuri). 

Este obligatoriu să includeți subtitrări în limba engleză la toate lucrările trimise.  

Lucrările fără traducere în limba engleză nu vor fi luate în considerare. 

Fiecare creație artistică va fi transmisă alături de formularul de înregistrare, în 

format electronic (.jpeg ; .png; wmv; mpeg, mp4 ) și va fi denumită cu numele autorului. 

 

Creațiile artistice vor fi înaintate Companiei de Apă SOMEȘ S.A., la adresa de 

mail muzeulapei@casomes.ro (sau transfer de fișiere mari în cazul filmărilor video 

care nu pot fi transmise pe mail) doar de către învățătorul/profesorul elevului, odată 

cu Formularul de Înregistrare, care se regăsește în kit-ul ce poate fi descărcat de pe 

pagina de web a Companiei – www.casomes.ro . 

 

 

Termen de înscriere, Formular de înregistrare, Termeni și Condiții 

 

 Etapa regională a Concursului demarează oficial la data de 15 Ianuarie 2023. 

 Până la data de 24 Aprilie 2023, fiecare creație artistică trebuie trimisă către 

Compania de Apă Someș S.A., la adresa de mail muzeulapei@casomes.ro (sau 

mailto:muzeulapei@casomes.ro
http://www.casomes.ro/
mailto:muzeulapei@casomes.ro
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transfer de fișiere mari în cazul filmarilor video care nu pot fi transmise pe mail) doar 

de către învățătorul/profesorul elevului, odată cu Formularul de Înregistrare.  

Fiecare lucrare individuală sau lucrare colectivă, va fi însoțită de un formular de 

înregistrare distinct (completat integral), care se regăsește în kit-ul ce poate fi 

descărcat de pe pagina de web a Companiei – www.casomes.ro   

 Un elev poate depune o singură creație artistică strict pentru una din cele trei 

categorii. O clasă de elevi poate opta pentru realizarea în comun a unei creații artistice, 

pentru una din cele trei categorii menționate. 

 Fiecare Muzeu al Apei, membru al Rețelei Globale a Muzeelor de Apă WAMU-

NET, care a decis să participe la acest Concurs, deci și Muzeul Apei “Leonida Truță” 

aparținând Companiei de Apă Someș S.A, va selecta un număr total de șase creații 

artistice dintre toate cele supuse candidaturii. Cele șase creații artistice finale, 

selectate de fiecare Muzeu local, vor fi transmise WAMU-NET pentru jurizarea finală 

a caștigătorilor Concursului. 

 Formularul de înregistrare include, de asemenea, Termenii și Condițiile pentru 

participarea la concurs. 

 

Resurse online pentru profesori și educatori 

 Resursele educaționale pentru profesorii interesați să dezvolte subiecte 

specifice despre patrimoniul apei și utilizările durabile ale apei sunt disponibile online, 

pe site-ul web al Concursului 

https://thewaterwewant.watermuseums.net/contest/registration/, pentru a inspira și a sprijini 

școlile, profesorii și muzeele care dezvoltă conținuturi specifice și idei de proiecte. 

 

 

Kit-ul Concursului: 

Kit-ul celei de-a IV-a ediții a Concursului include: 

1. Cererea de propuneri conținând descrierea generală și condițiile de concurs; 

2. Formularul de înregistrare cu termenii și condițiile de participare. 

 

 

http://www.casomes.ro/
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Date importante 

15 Ianuarie: lansarea Concursului „Apa Pe Care O Vrem”, ediția a IV-a;   

24 Aprilie: Data limită pentru depunerea creațiilor artistice supuse jurizării către 

Muzeul Apei „Leonida Truță” aparținând Companiei de Apă SOMEȘ S.A.; 

25 Aprilie – 4 Mai: Selectarea a maxim 6 lucrări dintre toate creațiile artistice primite, 

va fi realizată de fiecare muzeu al apei și trimise secretariatului WAMU-NET; 

Mai: Un juriu al WAMU-NET va selecta câștigătorii finali la nivel internațional și 

câștigătorii mențiunilor speciale. Câștigătorii vor fi anunțați în cadrul unei Ceremonii 

oficiale care va avea loc online.  

Pentru mai multe informații 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați Muzeul Apei “Leonida Truță” care 

aparține Companiei de Apă Someș S.A., la adresa de mail muzeulapei@casomes.ro 

. 

 

Rețeaua Globală a Muzeelor de Apă (WAMU-NET The Global Network of 

Water Museums) 

Rețeaua Globală a Muzeelor de Apă (WAMU-NET) este o organizație non-profit sub 

egida Programului Hidrologic Internațional al UNESCO ca și o inițiativă având scopul 

de a crește gradul de conștientizare privind moștenirea prețioasă a umanității în 

domeniul apei. WAMU-NET caută soluții la provocările legate de Apă ale 

prezentului, prin punerea în legatură a practicilor trecutului și prezentului ale 

managementului apei cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030.   

Rețeaua Globală a Muzeelor de Apă (WAMU-NET) promovează valorile 

fundamentale ale moștenirii apei, atât naturale cât și culturale, tangibile și intangibile. 

Toate Muzeele Apei membre WAMU-NET sunt angajate în promovarea unei noi etici 

a apei, în a reconecta umanitatea cu moștenirea apei incluzând dimensiunile ei 

sociale, culturale, artistice și spirituale. 

www.watermuseums.net 

mailto:muzeulapei@casomes.ro
http://www.watermuseums.net/
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Angajamentul membrilor WAMU-NET  

Toți membrii se angajează să promoveze și să difuzeze concursul Apa Pe Care o 

Vrem, ca parte integrantă a activităților lor de educație prin buletine informative și tot 

felul de instrumente de comunicare pentru a încuraja participarea și conștientizarea 

sporită a sursei noastre cele mai prețioase de viață și a lumilor moștenite ale apei 

pe o scară globală. 


