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SECŢIUNEA 1.
ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL
CONCURSULUI NATIONAL
Concursul National ecOprovocarea este organizat de: ViitorPlus Asociația pentru
Dezvoltare Durabilă având sediul social în Str. Rondă, nr. 24, mansardă, camera 2, sector 2,
București, Romania și punctul de lucru în str. Vulturilor 72, sector 3, București, cod unic de
înregistrare 18654032, denumit în prezentul regulament Organizator.
Activitățile legale și/sau implicate de aplicarea și/sau dispozițiilor prezentului Regulament
Oficial al concursului vor fi operate prin intermediul Organizatorului, Asociația ViitorPlus.
Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte toţi termenii şi condiţiile Regulamentului
Oficial (denumit în continuare “Regulament Oficial” sau „Regulament”), potrivit celor
menţionate mai jos.
Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din
România, pe pagina www.ecoprovocarea.ro , fiind disponibil în mod gratuit oricărei persoane
interesate, în perioada 18 octombrie 2018 – 15 iunie 2019 (inclusiv), precum şi prin solicitare
scrisă la adresa cep@viitorplus.ro .
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea
unui act adiţional, urmând ca astfel de modificări să fie făcute publice pe site-ul
www.ecoprovocarea.ro și prin adrese directe trimise pe email tuturor profesorilor participanților
la concurs.
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Participarea la concursul „ecOprovocarea” nu este condiţionată de achiziţionarea vreunui
produs sau de plata vreunei taxe de participare de către Participanţi. În acest sens, nu este
necesar ca Participanţii să achiziţioneze niciun produs sau să achite vreo sumă de bani pentru a
se putea înscrie sau câştiga. Înscrierea în acest concurs constituie acceptarea de către aceştia, a
prezentului Regulament Oficial.
Prin completarea și trimiterea Formularului de înscriere în concurs pentru o echipa de elevi
condusa de un cadru didactic, vă exprimați acordul față de cele menționate în prezentul
Regulament.
SECTIUNEA 2 - DESPRE CONCURS
Concursul ecOprovocarea se adreseaza cadrelor didactice si elevilor din învățământul liceal și
presupune planificarea, organizarea și desfășurarea de activități practice de protecția mediului
ținând cont de cele 5 categorii de concurs – plantari, reciclare, igienizari, campanii de
conștientizare și târguri de economie circulară (schimburi de obiecte reutilizabile). În schimbul
activităților desfășurate și în baza rapoartelor de activitate trimise lunar, echipele vor primi
puncte, iar la finalul concursului echipa ( formată din 1 profesor și 4 elevi) cu cele mai multe
puncte din fiecare categorie va câștiga 5 locuri în Tabară ecOprovocarea organizată în vara
anului 2019. Locurile în Tabără pot fi suplimentate la decizia organizatorului, de ele beneficiind
echipele clasate pe locurile II și III.
Categoriile de concurs sunt:
- Reciclare (colectarea diferențiată a deșeurilor reciclabile și trimiterea lor către centre de
reciclare specializate);
- Plantarea de puieți (organizarea unor activități de plantare sau participarea la activități de
împădurire organizate de alte entitati, de exemplu, ONG-uri sau Ocoale Silvice județene, în
cadrul cărora, cu ajutorul voluntarilor –colegi, rude, prieteni – se plantează puieți forestieri
pentru împădurirea unei zone);
- Campanii de conștientizare (pe tema Importanța colectării selective a deșeurilor sau
Reciclare) – organizare de mini-sesiuni educaționale de către elevi pentru colegii lor sau
pentru elevi din alte școli;
- Igienizare (curațarea deșeurilor depozitate necorespunzator în areale naturale și depozitarea
acestora în spații special amenajate sau predate către colectorii specializați / firme de
salubritate);
- Târguri de economie circulară (Colectare de obiecte folosite, dar funcționale, într-un
cadru organizat, schimbarea acestora contra unor cantități de deșeuri reciclabile sau schimb
între obiecte, sau donarea lor către familii nevoiașe, spitale, centre de copii.)
Pentru rezultate bune în concurs recomandăm tuturor categoriilor atragerea voluntarilor în
desfășurarea activităților practice ale fiecarei echipe/ categorii de concurs și urmărirea webinariilor cu
exemple din alte ediți, ce vor fi organizate și anunțate de Organizator.

SECŢIUNEA 3. ARIA GEOGRAFICĂ DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
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Concursul se desfăşoară pe întreg teritoriul României şi este organizat online pe site-ul
www.ecoprovocarea.ro.
SECŢIUNEA 4. DURATA CONCURSULUI
Concursul se derulează în perioada 25 octombrie 2018 – 25 mai 2019 (inclusiv), zilnic în
intervalul orar 00:00:00 – 23:59:59, cu respectarea datelor prevăzute în prezentul Regulament
Oficial, recomandat în afara orelor de curs.
Organizatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire la considerente faptice de natură a
determina participanţii la concurs să organizeze și să desfășoare activități practice de voluntariat
pentru mediu în timpul orelor de curs sau în afara perioadei de concurs menționată în prezentul
Regulament.
SECȚIUNEA 5. CONDIȚII DE PARTICIPARE ÎN CONCURS
Participanții înscriși în concurs – elevi și profesori – trebuie să cunoască Limba Română
(scris și vorbit, nivel avansat).
Pentru a participa la concursul ecOprovocarea, echipele doritoare trebuie să parcurgă
următoarele etape:
 Să cunoască și să accepte regulamentul de participare;
 Profesorul interesat să coordoneze activitățile practice dintr-o categorie de concurs, să
se înscrie în proiect, în perioada 18 octombrie 2018 -1 martie 2019, prin completarea
formularului de înscriere, accesand link-ul :
https://www.surveymonkey.com/r/DF8J62K
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Profesorul coordonator să formeze o echipă de min. 4 elevi pentru respectiva categorie
de concurs (componența acesteia se poate modifica pe parcursul concursului, cu condiția
notificării organizatorilor în raportul lunar de activitate);
Profesorul coordonator să participe la webinarul obligatoriu înainte de trimiterea
primului Raport de activitate lunar (condiție de validare a punctajelor finale obținute în
concurs și de acordare a Diplomelor și Adeverințelor);
Pentru ca echipa să fie confirmată oficial, profesorul coordonator, trebuie să trimită către
Organizator , la adresa de email cep@viitorplus.ro (în termen de 10 zile lucratoare de la
completarea Formularului de înscriere) următoarele documente scanate:
* Adeverință prin care Liceul confirmă calitatea de cadru didactic;
* Acord parental completat, semnat, datat din partea unuia dintre parinții
fiecarui elev înscris în echipa de concurs ( în cazul schimbărilor survenite în
interiorul echipelor se vor întocmi astfel de acorduri de catre parinții noilor
membrii ai echipei);
* Declarație pe propria raspundere prin care Profesorul coordonator este de
acord cu prelucarea datelor cu caracter personal de catre Organizatorii
concursului în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016.
* Chestionarele inițiale de evaluare a cunoștintelor aplicate elevilor care vor
face parte din echipa de concurs.








Toate aceste documente vor fi trimise de organizatori spre a fi completate și semnate,
pe adresele de email trecute de fiecare profesor în Formularul de Înscriere.
Liceele aflate la a II-a sau a III-a participare se pot înscrie în concurs cu echipe
coordonate de elevi (participanți la ediția precedenta) cu acordul direcțiunii școlii, a
părinților și a Organizatorului;
Un liceu poate fi reprezentat în concurs de 1 până la maxim 5 echipe, câte o echipă
pentru fiecare categorie de concurs, organizatorii vor notifica fiecare fiecare profesr
înscris dacă este confirmat pentru categoria aleasa / locurile aferente celor 5 echipe
maxim/liceu;
Un profesor poate coordona o singură echipă, iar un elev poate face parte din max. 2
echipe de concurs;
În perioada 25 octombrie 2018 – 25 mai 2019, echipele de participanți vor organiza
lunar cât mai multe activităţi în cadrul categoriei de concurs în care s-au înscris;
Reprezentanții echipelor, care au desfășurat activități în concurs, vor trimite lunar către
organizator un raport de activitate cu dovezi ale efectuării acestora, conform cerințelor
de la capitolul 8 al prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 6. CALENDAR
Concursul se va desfășura astfel:
 18 octombrie 2018 – 1 martie 2019 – promovare Program ( adrese trimise la
Inspectoratele Scolare Județene și în licee, promovare media și social media);
 18 octombrie 2018 – 1 martie 2019 – înscriere echipe în concurs (cu cât echipele se
înscriu mai repede, au posibilitatea să realizeze mai multe activități, să fie punctate astfel
mai mult);
 Lunar – realizare activități pentru fiecare categorie de concurs în care echipa s-a înscris;
 Între 25 și 28 ale fiecare luni - trimiterea raportului de activitate pentru luna de concurs;
precedenta*, conform cerințelor de la capitolul 8; nerespectarea acestui termen va
determina nepunctarea activităților din luna respectivă (acestea nu se pierd ci pot fi
raportate luna următoare);
 În maxim 5 zile lucrătoare organizatorul validează activitățile din luna precedentă,
acordă punctajele și actualizează clasamentul** pe site-ul www.ecoprovocarea.ro
*prima lună de concurs (în care se organizează activități) se desfășoară între 25 octombrie – 25
noiembrie 2018. Primul raport de activitate se timite în perioada 25-28 noiembrie – luna precedentă fiind
considerată a se fi desfășurat între 25.10.2018 – 25.11.2018. Periodicitatea se repetă lunar până la
finalul concursului (25 mai 2019).
** în situații excepționale (sărbători legale, solicitări ale organizatorului privind date suplimentare legate
de activități / raportări) se poate întârzia cu 1-3 zile afișarea punctajelor.

SECȚIUNEA 7. DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR
Realizarea activităţilor din concurs este în sarcina exclusivă a Participantilor înscriși și a
voluntarilor atrași de aceștia pentru realizarea activităților. Nu se acceptă activități organizate de
alte entități care desfășoară independent activități din domeniile de concurs și la care echipele
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de Participanți nu sunt parte activă/nu au contribuit în mod direct (exemplu: dacă o echipă de
plantări participă la o campanie organizată de un ONG la care sunt și alți voluntari, nu se
contorizează decât puieții plantați de echipa de plantare înscrisă în concurs și voluntarii aduși
de aceasta, nu și puieții plantați de restul voluntarilor aduși de ONG-ul organizator la
evenimentul respectiv).
Organizatorul concursului nu va asigura suport financiar pentru organizarea activităților
înscrise în concurs și nu va acoperi niciun cost legat de desfășurarea activităților necesare
acumulării de puncte. Fondurile materiale colectate de participanți în urma desfășurării de
parteneriate sau activități de valorificare a deșeurilor vor intra în bugetul echipelor din concurs.
Participanții sunt în întregime responsabili de conţinutul imaginilor/anexelor trimise.
Acestea nu trebuie să fie ilegale, defăimătoare, rasiste sau xenofobe, materiale ce constituie o
încălcare a dreptului de autor şi nici materiale care ar putea fi considerate ca instigare la acte
penale sau ilegale.
De asemenea, participanții sunt integral răspunzători pentru obținerea acordurilor de
utilizare a imaginii și datelor personale ale persoanelor vizate care participă în cadrul
activităților. Echipele participante sunt singurele răspunzătoare pentru obţinerea dreptului de a
include în materialele probatoare imaginea minorilor implicaţi în activităţi. Respectivele
acorduri vor fi puse la dispoziția Organizatorului concursului la cererea acestuia. În cazul în
care materialele trimise de un Participant nu respectă aceste prevederi acesta va fi automat
descalificat și nu se va lua în considerare niciun punctaj obținut de acesta în cadrul concursului.
SECTIUNEA 8. – RAPORTAREA ACTIVITĂȚILOR/REZULTATELOR LUNARE
Până la data de 28 (inclusiv) a fiecărei luni, echipele care au desfășurat activități în concurs, în
luna precedentă, vor încărca Raportul de activitate, pentru categoria de concurs la care participă
accesând link-ul dedicat echipei, menționat în lista de mai jos
Reciclare: https://www.surveymonkey.com/r/YRJ829D
Plantare: https://www.surveymonkey.com/r/C977DHW
Campanii de conștientizare: https://www.surveymonkey.com/r/CXJZLBR
Igienizare: https://www.surveymonkey.com/r/YFHFGH7
Târguri de economie circulară (schimb de obiecte reutilizabile):
https://www.surveymonkey.com/r/C8XVCYP
SECȚIUNEA 9 – PUNCTAJE
1. Reciclare: lunar se pot colecta deșeuri reciclabile prin recipientele de colectare selectivă
amplasate în liceu și/sau prin diferite activități (târguri de economie circulară în care
produsele refolosibile expuse se dau la schimb cu reciclabile, concursuri pe clase ,,Ce clasă
colectează cea mai mare cantitate de deșeuri primește un premiu dulce”, etc).
Se acordă punctaj diferențiat pe tipuri de deșeuri în funcție de gradul de periculozitate.
Pentru:
- 1 kg de hârtie, carton, pet-uri și aluminiu se acordă 2 puncte;
- 1 kg de DEEE-uri mari (frigidere, televizoare, mașini spălat etc) și fier vechi se
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acordă 3 puncte;
- 1 kg sticlă se acordă 4 puncte;
- 1 kg de becuri, baterii, telefoane mobile, DEEE-uri mici (telecomenzi,
componente PC) se acorda 5 puncte;
- 1 kg ulei uzat se acordă 10 puncte;
Punctajul se acordă pe baza fotografiilor de la încărcarea și descarcarea deșeurilor și a
bonului de valorificare/recepție. Contravaloarea acestora (dacă e cazul) trebuie să aibă ca
beneficiar liceul reprezentat de echipa participantă.
2. Plantare de arbori: se poate face primavară și toamnă, în sezonul dedicat împăduririlor. Se
punctează doar puieții plantați manual (gropi făcute de elevi), pe suprafețe destinate refacerii
fondului forestier (nu în pepiniere, destinați tăierilor de iarnă). Evenimentele de plantare pot
fi organizate de elevi sau de alte entități partenere (Ocoale Silvice, Primării, ONG-uri),
acestea din urmă eliberând către echipa de concurs o adeverință din care să reiasă data
plantării, locația, numarul de puieți plantați de voluntarii aduși de echipa din concurs, durata
evenimentului și numărul de voluntari implicați (aduși de echipa de concurs), consemnânduse în același timp o persoană de contact din partea organizatorului evenimentului.
 Ca anexe necesare pentru raportare se atasează: fotografii din timpul plantării,
adeverința menționată mai sus și tabele cu numele și semnatura voluntarilor
implicați în activitate (voluntari aduși la acțiune de echipa de concurs).
Nu se accepta evenimente organizate / sponsorizate de firme cu renume in defrisări masive (ex.
Schweighofer)
Pentru : 1 puiet plantat se acorda 3 puncte.
3. Campanii de conștientizare: presupune existența unui plan de implementare (Existența
unui mesaj clar comunicat, pe o singură temă de mediu; min. 2 mijloace de comunicare:
flyere, afișe, machete, film, material PPT; min. 30 – max. 50 de participanți/activitate,
durată de desfășurare min. 20 min, cel puțin 2 persoane în organizare și susținere, spațiu
delimitat: sală de clasă, sală festivă, amfiteatru).
Tema campaniei și mijloacele de comunicare să nu se repete la aceleași persoane/clase;
Anexele necesare Raportării activității: Liste participanți (cu mentiunea temei și a datei) ,
fotografii din timpul evenimentului în care se pot vedea participantii, organizatorii și
materialele de comunicare folosite.
Pentru 1 campanie de constientizare se acordă 100 puncte.
4. Igienizare: presupune curațarea / adunarea deșeurilor depozitate necorespunzator din areale
naturale și depozitarea lor în locuri special amenajate sau încărcate direct în mașini ale
operatorilor de salubritate. Deșeurile se adună în saci de 120 litri de către voluntari
contactați de echipa de concurs. Ca dovadă a realizării unei astfel de activități se atasază:
fotografii dinaintea începerii activității, din timpul activității și după încheierea ei, dar și
fotografii care dovedesc depozitarea sacilor într-un loc corespunzător, tabele cu numele și
semnatura voluntarilor implicați în activitate (menționându-se locația, rezultatul activității și
data). În cazul unui eveniment organizat în parteneriat cu o instituție / ONG (gen Let’s do it
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Romania), se va atașa o adeverință din partea acesteia, din care să rezulte locul și durata
desfășurării activității și numărul de saci strânși exclusiv de echipa de concurs și voluntarii
aduși de aceasta. Nu se iau în calcul sacii umpluți cu resturi vegetale.
Pentru 1 sac de 120 litri se acordă 15 puncte.
5. Târguri de economie circulară: organizarea acestor târguri are ca scop reducerea
consumului de resurse necesare pentru realizarea produselor noi și reutilizarea produselor
existente. Un târg tematic presupune aducerea obiectelor vechi, dar funcționale și oferirea
lor colegilor care au adus deșeuri reciclabile. Obiectele care nu au fost ,,vândute” contra
deșeurilor, fie vor fi schimbate între participanți, fie vor fi donate unor gradinițe, școli,
centre de copii, spitale, etc.
Organizarea unui târg presupune:
a) minim 15 de expozanți (vânzători), minim 3 obiecte schimbate/ expozant;
b) durata evenimentului – minim 20 min;
c) spațiu deschis (holul liceului, curtea școlii, centrul orașului) – nu sunt acceptate
târgurile organizate la nivel de clasă cu schimburi între colegi ai aceleiași clase;
d) expunerea obiectelor astfel încât să poată fi văzute de ceilalți participanți și să poată
fi surprinse clar în fotografii;
Lista de obiecte ce pot fi schimbate: haine, bijuterii, cărți, jucării, colecții, obiecte
electronice, obiecte hand made confecționate din materiale reciclabile.
Anexele atașate descrierii unui târg sunt: fotografii cu obiectele, expozanții și
participanții prezenți la târg, fotografii din timpul evenimentului, tabele cu numele,
semnatura și obiectele aduse de fiecare ,,vînzător”.
În cazul donării de obiecte către diverse instituții se va atașa Raportului : Procesul
verbal sau parteneriatul cu respectiva instituție.
Pentru 1 târg organizat conform regulamentului se acordă 100 puncte.
Punctaje suplimentare:
 Dincolo de punctajele acordate pentru rezultatele cantitative menționate mai sus,
organizatorul își rezervă dreptul de a acorda lunar un punctaj suplimentar de până la 100
puncte/echipa pentru modul de organizare, vizibilitatea, calitatea și impactul pe care
o activitate l-a avut în comunitate, conform descrierii, corectitudinii și complexității
Raportului lunar, dar și documentelor anexate de echipa de concurs;
 Echipele care optează pentru parcurgerea Curriculei non-formale de mediu disponibilă
gratuit
profesorilor
înscriși
pe
site-ul
Programului
https://www.ecoprovocarea.ro/resurse-profesori/ vor primi lunar puncte în funcție de
numărul atelierelor susținute (max.3/lună) și de numărul elevilor participanți / atelier.
În cadrul unui liceu atelierele de mediu pot fi susținute de profesorii înscriși în concurs,
iar elevii participanți pot fi membrii echipei de concurs și elevi ai liceului; un grup de
elevi (între 8 și 20) poate participa 1 singură data la un atelier din curricula de mediu.
(De exemplu: elevii clasei a X-a C participă o singură dată la Atelierul ,,Legatura omnatură”.)

Pag | 7

Punctele se acordă fiecărei echipei care a participat și organizat atelierul cu condiția ca
aceasta să încarce tabelul cu semnăturile participanților (membrii echipei și colegi de
liceu) și min. 2 fotografie din timpul atelierului care să surprindă metoda descrisă în
sesiune.
Astfel:
a) Între 8 – 12 participanți / atelier se acordă 40 puncte;
b) Între 13 – 17 participanți / atelier se acordă 50 puncte;
c) Peste 17 (max.20) participanți / atelier se acordă 60 puncte.


Aparițiile media – se acordă punctaj suplimentar pentru fiecare știre al cărui subiect sunt
activitățile echipei / echipelor de concurs. În curpinsul articolului trebuie să se
regăsească următoarele informații:
a) Echipa –numele Liceului și categoria de concurs (Ex. Echipa de reciclare a
Colegiului Național Silvania, Zalău);
b) Programul în cadrul căruia se desfășoară activitatea (Concursul Național
ecOprovocarea)
c) Data la care s-a desfășurat activitatea;
Nu se punctează preluări identice sau incomplete ale știrilor de către site-uri ce fac
trimitere către știrile oficiale.
Pentru fiecare știre (print, online, tv – local sau național) se acordă 100 puncte.

SECȚIUNEA 10 – WEBINARIILE
Pe parcursul concursului cadrele didactice care aleg să se înscrie în Program pot participa
gratuit la webinarii susținute de experți educaționali și echipa de Proiect.
În cadrul Programului ecOprovocarea, ViitorPlus organizează 3 tipuri de webinarii, astfel:
-

Un webinar OBLIGATORIU pentru clarificarea conceptului, a Regulamentului, a
componentelor Programului și a modului de organizare și desfășurare a acestuia.
IMPORTANT: Până la trimiterea primului Raport de activitate, profesorul coordonator trebuie
să participe la webinar-ul obligatoriu de inițiere în tainele Programului.
-

Un webinar dedicat fiecărei categorii de concurs – participarea este OPȚIONALĂ. La
acestea participă profesorii coordonatori care doresc lămuriri legate de modul de organizare
a activităților în cadrul categoriei de concurs la care s-a înscris, află idei noi, primesc
exemple de activități cu impact în comunitate și învață metode de optimizare a punctajelor
lunare.

-

Un webinar (OPȚIONAL) de pregătire pentru susținerea atelierelor cu focus pe medodele
non-formale și temele de mediu și dezvoltare personală abordate în modulele din curriculă.

SECȚIUNEA 11 – PREMIILE
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Clasamentul va fi actualizat lunar în urma verificării rapoartelor de activitate și documentelor
anexe trimise de echipele participante. Punctajele vor fi acordate / actualizate în termen de 5 zile
lucrătoare după încheierea perioadei de Raportare, pentru luna anterioară de concurs.
Premiile se acordă pe categorie de concurs. Echipa cu cele mai multe puncte pe categorie va
câștiga la sfârșitul concursului 5 locuri (4 elevi și 1 profesor) în Tabăra ecOprovocarea
organizată de ViitorPlus în vara anului 2019. În cazul în care echipa de elevi propusă de
profesor a avut în componență mai mult de 4 elevi, profesorul va decide care sunt cele 4
persoane eligibile pentru premiu, în baza performanțelor avute de aceștia pe parcursul
concursului (recomandăm participarea elevilor premiați la cel putin 3 luni de activități din
concurs). ViitorPlus nu este responsabil pentru selecția/decizia profesorului, în acest caz și nu
poate răspunde pentru vreo contestație venită de la elevi în acest sens.
Premiile totale pentru concursul național (25 de locuri în tabăra de vară) sunt în valoare de
25.200 de lei, bani destinați în exclusivitate acoperirii costurilor de cazare, masă și materiale
educaționale pentru participanții câștigători în concurs.
În funcție de realizarea unor noi parteneriate în cadrul concursului, va exista posibilitatea
suplimentării numărului de locuri caștigatoare, aspect ce va fi anunțat de organizator pe
parcursul concursului.
SECŢIUNEA 12. RĂSPUNDERE
Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la concurs datorită
unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defecţiuni tehnice ale operatorilor de internet,
lipsa colectorilor de deșeuri reciclabile, întârzierea răspunsurilor oficiale ale instituțiilor locale
la adresele/solicitărilor liceelor înscrise în concurs.
Prin înscrierea în concurs, Participanţii sunt de acord să respecte Regulamentul Oficial, precum
şi toate deciziile luate de Organizator şi colaboratorii săi în toate aspectele legate de
implementarea concursului. Participanţii sunt de acord ca toate drepturile patrimoniale de autor
asupra materialelor transmise (înregistrări video, fotografii) să fie cesionate în mod neexclusiv
organizatorului și sponsorilor concursului și ca aceștia au dreptul să le reproducă să le adapteze
și să le difuzeze/distribuie după cum vor considera de cuviință, pe parcursul prezentului
concurs, precum și ulterior pe o perioadă de 60 luni de la finalizarea acestuia.
SECŢIUNEA 13. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
Art.1 Prin participarea la concurs, Participanții sunt de acord cu prelucrarea datelor personale
potrivit prezentului Regulament. Nefurnizarea datelor cu caracter personal solicitate
potenţialilor participanţi şi a acordurilor de utilizare a datelor cu caracter personal a
participanţilor de către Utilizatori, va impiedica participarea la acest concurs.
Art.2 Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea şi să asigure securitatea
prelucrării datelor personale ale Utilizatorilor, participanţilor/câştigătorilor la concurs şi să le
utilizeze conform prezentului regulament oficial şi legislaţiei în vigoare.
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Art.3 Conform Regulamentului Uniunii Europene 679/2016, Organizatorul prelucrează datele
cu caracter personal care le sunt dezvăluite de către participanţi în vederea participării la
concurs, cu bună-credinţă şi cu respectarea drepturilor persoanelor ale căror date sunt prelucrate
şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi aplică măsurile tehnice şi organizatorice
adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau
ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei
alte forme de prelucrare ilegală.
Art.4 Următoarele date personale („Datele Personale”) vor fi colectate pe durata concursului şi
utilizate în scopul desfăşurării acesteia de la toate cadrele didactice înscrise în concurs: nume,
prenume, adresa de e-mail, număr telefon. Prin participarea la concurs şi transmiterea Datelor
Personale, Participanții îşi exprimă acordul explicit pentru prelucrarea Datelor Personale în
scopul desfăşurării prezentului concurs.
Art.5 Prin participarea la concurs, toţi Participanții îşi exprimă acordul în mod expres şi
neechivoc ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorului în scopul
transmiterii către acesta a unor comunicări legate de activitatea Organizatorului.
Art. 6 Furnizarea Datelor Personale este benevolă şi se face în scopul participării la concurs.
Refuzul de a furniza Datele Personale determină neparticiparea la concurs.
SECŢIUNEA 14 - LITIGII
În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi Participanţii la concurs, acestea vor fi
soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile
implicate în litigiu se vor adresa pentru soluţionare instanţelor competente române în jurisdicţia
cărora se află Organizatorul. Orice reclamaţii sau sesizări referitoare la concurs se primesc în
scris, la adresa cep@viitorplus.ro până la data de 15 iunie 2019 (inclusiv).
Prezentul Regulament este disponibil în mod public, online pe site-ul www.ecoprovocarea.ro
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