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 Regulamentul Oficial al concursului national ecOprovocarea 
                                          1 noiembrie 2016 – 31 mai 2017 

 
SECTIUNEA 1.  ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL 

CONCURSULUI NATIONAL  

Concursul national ecOprovocarea  este organizat de: ViitorPlus -      Asociatia pentru 

Dezvoltare Durabila  avand sediul social in Str. Stefan cel Mare, nr. 1, parter, camera nr. 1, Comuna 

Tunari, Judetul Ilfov, 077180, Romania si punctul de lucru in str. Ion Bogdan nr. 23, et. 1, ap. 2, 

sector 1, Bucuresti, cod unic de inregistrare 18654032, denumit in prezentul regulament 

Organizator.  

 Activitatile legale si/sau implicate de aplicarea si/sau dispozitiilor prezentului Regulament 

Oficial al concursului vor fi operate prin intermediul Organizatorului, Asociatia ViitorPlus.   

Participantii la concurs sunt obligati sa respecte toti termenii si conditiile Regulamentului Oficial 

(denumit in continuare “Regulament Oficial” sau „Regulament”), potrivit celor mentionate mai jos.   

Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, 

pe pagina www.ecoprovocarea.ro , fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, in 

perioada 1 noiembrie 2016 – 15 iunie 2017 (inclusiv), precum si prin solicitare scrisa la adresa 

cep@viitorplus.ro .   

 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, prin 

intocmirea unui act aditional, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice pe site-ul 

www.ecoprovocarea.ro si prin adrese directe trimise pe email tuturor  participantilor la concurs.  
 

 Participarea la concursul „ecOprovocarea” nu este conditionata de achizitionarea vreunui 

produs sau de plata vreunei taxe de participare de catre Participanti. In acest sens, nu este necesar ca 

Participantii sa achizitioneze niciun produs sau sa achite vreo suma de bani pentru a se putea inscrie 

sau castiga. Inscrierea in acest concurs constituie acceptarea de catre acestia, a prezentului 

Regulament Oficial. 

 

 Prin completarea si trimiterea formularului de inscriere in concurs pentru o echipa de elevi 

condusa de un cadru didactic, va exprimati acordul fata de cele mentionate in prezentul 

Regulament.  

 

SECTIUNEA 2 - DESPRE CONCURS 

 Concursul ecOprovocarea se adreseaza cadrelor didactice si elevilor din invatamantul liceal 

si presupune planificarea, organizarea si desfasurarea de activitati practice de protectia mediului 

tinand cont de cele 5 categorii de concurs – plantari, reciclare, igienizari, ingrijire de spatii verzi si 

targuri tematice. In schimbul activitatilor desfasurate si in baza rapoartelor de activitate trimise 

lunar, echipele vor primi puncte, iar la finalul concursului echipa (4 elevi si un profesor) cu cele mai 

multe puncte din fiecare categorie va castiga 5 locuri in Tabara ecOprovocarea organizata in vara 

anului 2017.  

 

Categoriile de concurs sunt:  

- Reciclare (colectarea diferentiata a deseurilor reciclabile si trimiterea lor catre centre de 

reciclare specializate); 

http://www.ecoprovocarea.ro/
mailto:cep@viitorplus.ro
http://www.ecoprovocarea.ro/
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- Plantarea de puieti (organizarea unor activitati de plantare sau participarea la activitati de 

impadurire organizate de alte entitati, de tipul ONG-uri sau Ocoale Silvice judetene, in cadrul 

carora, cu ajutorul voluntarilor –colegi, rude, prieteni – se planteaza puieti forestieri pentru 

impadurirea unei zone); 

- Amenajare de spatiu verde (identificarea spatiilor verzi din comunitati sau din scoala si 

amenajarea lor prin plantarea de arbusti ornamentali, flori decorative sau obiecte de mobilier 

confectionate din deseuri reutilizabile); 

- Igienizare (curatarea deseurilor depozitate necorespunzator in  areale naturale si depozitarea 

acestora in spatii special amenajate sau predate catre colectorii specializati / firme de 

salubritate) 

- Targuri tematice (eveniment in cadrul caruia participantii pot schimba intre ei produse proprii 

folosite dar aflate in stare buna de functionare, de tipul carti, jocuri, haine etc,  sau le pot 

„vinde” contra unor cantitati de deseuri reciclabile). 

Pentru rezultate bune in concurs recomandam atragerea voluntarilor in desfasurarea activitatilor 

practice si sustinerea de sesiuni informative pe temele indicate de fiecare categorie de concurs (ex. 

Echipa de reciclare sustine sesiuni informative pe tema ,,Reciclare”, ,,Importanta colectarii 

selective”, etc, in randul colegilor sau in alte unitati de invatamant si astflel vor atrage mai multe 

cantitati de materiale pentru reciclare sau echipa de plantari realizeaza sesiuni informative pe 

tema importantei padurilor in viata noastra, in urma carora atrage un numar mai mare de 

voluntari la activitatile practice de plantare, si ca rezultat, se vor planta mai multi puieti in 

concurs).   

 

 

SECTIUNEA 3. ARIA GEOGRAFICA DE DESFASURARE A CONCURSULUI  

 Concursul se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei si este organizat online pe site-ul 

www.ecoprovocarea.ro. 

 

 

SECTIUNEA 4. DURATA CONCURSULUI  

 Concursul se deruleaza in perioada 1 noiembrie 2016 – 31 mai 2017 (inclusiv), zilnic in 

intervalul orar 00:00:00 – 23:59:59, cu respectarea datelor prevazute in prezentul Regulament 

Oficial, recomandat in afara orelor de curs.   

 

Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la considerente faptice de natura 

a determina participantii la concurs sa organizeze si sa desfasoare activitati practice de voluntariat 

pentru mediu in timpul orelor de curs sau in afara perioadei de concurs mentionata in prezentul 

Regulament. 

 

 

SECTIUNEA 5. CONDITII DE PARTICIPARE IN CONCURS 

 Pentru a participa la concursul ecOprovocarea, echipele doritoare trebuie sa parcurga 

urmatoarele etape: 

 Sa cunoasca si sa accepte regulamentul de participare  

 Profesorul interesat  sa coordoneze activitatile practice dintr-o categorie de concurs sa se 

inscrie in proiect prin completarea  formularului de inscriere, accesand link-ul 

https://www.ecoprovocarea.ro/formular-inscriere/ 

http://www.ecoprovocarea.ro/
https://www.ecoprovocarea.ro/formular-inscriere/
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 Profesorul coordonator  sa formeze o echipa de min. 4 elevi pentru respectiva categorie de 

concurs (componenta acesteia se poate modifica pe parcursul concursului cu conditia 

notificarii organizatorilor in raportul lunar de activitate) 

 Pentru a fi confirmat ca profesor coordonator, sa trimita catre organizator (in timp de 3 zile 

de la inscriere) o Adeverinta prin care Liceul confirma calitatea de cadru didactic; 

 Un liceu poate fi reprezentat in concurs de 1 pana la maxim 5 echipe, cate una pentru fiecare 

categorie de concurs, organizatorii vor notifica fiecare profesor inscris daca e confirmat 

pentru categoria aleasa/locurile aferente celor 5 echipe maxim per liceu; 

 Un profesor poate coordona o singura echipa, iar un elev poate face parte din  max. 2 echipe 

de concurs; 

 In perioada 1 noiembrie 2016 – 31 mai 2017, echipele de participanti sa deruleze cat mai 

multe activitati in cadrul categoriei in care s-au inscris; 

 Reprezentantii echipelor sa trimita lunar catre organizator un raport de activitate cu dovezi 

ale efectuarii acestora, conform cerintelor de la capitolul 8 al prezentului regulament. 

 

 

SECTIUNEA 6. CALENDAR 

Concursul se va desfasura astfel: 

 1 noiembrie 2016 – 28 februarie 2017 – inscriere echipe in concurs (cu cat echipele se 

inscriu mai repede, au posibilitatea sa realizeze mai multe activitati, sa fie punctate astfel 

mai mult); 

 Lunar – realizare activitati pentru fiecare categorie de concurs in care echipa s-a inscris; 

 Intre 1 si 5 ale fiecare luni  - trimiterea raportului de activitate pentru luna precedenta 

conform cerintelor de la capitolul 8; nerespectarea acestui termen va determina nepunctarea 

activitatilor din luna respectiva; 

 Intre 5 si 10 ale fiecarei luni – validarea activitatilor din luna precedenta, acordarea 

punctajelor si afisarea lor pe site-ul www.ecoprovocarea.ro 

 

 

SECTIUNEA 7. DESFASURAREA ACTIVITATILOR 
Realizarea activitatilor din concurs sunt in sarcina exclusiva a Participantilor inscrisi si a 

voluntarilor atrasi de acestia pentru realizarea activitatilor. Nu se accepta activitati organizate de 

alte entitati care desfasoara independent activitati din domeniile de concurs si la care echipele de 

Participanti nu sunt parte activa/nu au contribuit in mod direct (exemplu: daca o echipa de plantari 

participa la o campanie organizata de un ONG la care sunt si alti voluntari, nu se contorizeaza decat 

puietii plantati de echipa de plantare inscrisa in concurs si voluntarii adusi de aceasta, nu si puietii 

plantati de restul voluntarilor adusi de ONGul organizator la evenimentul respectiv).  

Organizatorul concursului nu va asigura suport financiar pentru organizarea activitatilor 

inscrise in concurs si nu va acoperi niciun cost legat de desfasurarea activitatilor necesare 

acumularii de puncte. Fondurile materiale colectate de participanti in urma desfasurarii de 

parteneriate sau activitati de valorificare a deseurilor vor intra in bugetul echipelor din concurs. 

  Participantii sunt in intregime responsabili de continutul imaginilor/anexelor  trimise. Acestea 

nu trebuie sa fie ilegale, defaimatoare, rasiste sau xenofobe, materiale ce constituie o incalcare a 

dreptului de autor si nici materiale care ar putea fi considerate ca instigare la acte penale sau ilegale.  

  De asemenea, participantii sunt integral raspunzatori pentru obtinerea acordurilor de utilizare a 

imaginii si datelor personale ale persoanelor vizate care participa in cadrul activitatilor. Echipele 

participante sunt singurele raspunzatoare pentru obtinerea dreptului de a include in materialele 

probatoare imaginea minorilor implicati in activitati. Respectivele acorduri vor fi puse la dispozitia 

http://www.ecoprovocarea.ro/
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Organizatorului concursului la cererea acestuia. In cazul in care materialele trimise de un 

Participant nu respecta aceste prevederi acesta va fi automat descalificat si nu se va lua in 

considerare niciun punctaj obtinut de acesta in cadrul concursului.    

 

 

SECTIUNEA 8. – RAPORTAREA ACTIVITATILOR/REZULTATELOR LUNARE 

Pana la data de 5 a fiecarei luni, echipele care au desfasurat activitati in concurs in luna 

precedenta vor trimite la adresa cep@viitorplus.ro un scurt raport de activitate respectand 

modelul din Anexa 1 la prezentul regulament, pentru categoria de concurs la care participa. Pe 

langa documentul word in care sunt descrise activitatile si rezultatele, se vor atasa scan-uri dupa 

documentele oficiale care contin informatii personale (adeverinte de la beneficiarii activitatilor, 

bonuri de la reciclator, etc). Pozele de la activitati se vor incarca exclusiv pe Facebook, astfel: un 

membru al echipei de concurs va realiza un singur album cu toate fotografiile relevante ale 

activitatilor desfasurate de echipa in luna respectiva, caruia ii va da „share” printr-un mesaj privat 

catre contul de Facebok “ecOprovocarea ViitorPlus” (este un profil de persoana, diferit de pagina 

de Facebook oficiala a proiectului). Accesati acest cont la 

https://www.facebook.com/ecoprovocarea.viitorplus  si dati mai intai Add Friend. Ulterior vom 

posta aceste albume pe pagina oficiala de Facebook a proiectului  

https://www.facebook.com/ecOprovocarea. 

 

 

https://www.facebook.com/ecoprovocarea.viitorplus
https://www.facebook.com/ecOprovocarea
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Reguli la realizarea albumului foto: 
Titlu albumului sa contina numele categoriei de concurs, luna aferenta activitatilor din poze 

si numele liceului si orasului din care face parte echipa (exemplu: „Reciclare, noiembrie, liceul 

Mihai Eminescu, Calarasi) 

Descrierea albumului – sa contina cat mai multe informatii din raportul de activitate 

transmis separat pe mail (descrierea activitatilor, rezultate obtinute etc.) 

 

Netrimiterea albumelor conform cerintelor din regulament, pana pe 5 ale lunii, atrage dupa 

sine nepunctarea activitatilor din luna respectiva. 

 

 

SECTIUNEA 9 – PUNCTAJE 

1. Reciclare: lunar se pot colecta deseuri reciclabile prin recipientele de colectare selectiva 

amplasate in liceu si/sau prin diferite activitati (targuri tematice in care produsele 

refolosibile expuse se dau la schimb cu reciclabile, concursuri pe clase ,,Ce clasa colecteaza 

cea mai mare cantitate de deseuri primeste un premiu dulce”, etc). 

Se recomanda colectarea de materiale diverse: hartie/carton, pet-uri, doze de aluminiu, 

becuri, neoane, baterii, telefoane mobile etc. 

Pentru 1 kg de deseuri reciclabile trimis catre un centru de colectare selectiva/reciclare se 

acorda 1 punct. Punctajul se acorda pe baza fotografiilor de la incarcarea si descarcarea 

deseurilor si a bonului de valorificare/receptie. Contravaloarea acestora (daca e cazul) 

trebuie sa aiba ca beneficiar liceul reprezentat de echipa participanta. 

2. Plantare de arbori: se poate face primavara si toamna, in sezonul dedicat impaduririlor. Se 

puncteaza doar puietii plantati manual. Evenimentele de plantare pot fi organizate de elevi 

sau de alte entitati partenere (Ocoale Silvice, Primarii, ONG-uri) acestea din urma eliberand 

catre echipa de concurs o adeverinta din care sa reiasa data plantarii, locatia, numarul de 

puieti plantati de voluntarii adusi de echipa din concurs, durata evenimentului si numarul de 

voluntari implicati (adusi de echipa de concurs), consemnandu-se in acelasi timp o persoana 

de contact din partea organizatorului evenimentului. Ca anexe necesare pentru raportare se 

ataseaza: fotografii din timpul plantarii, adeverinta mentionata mai sus si tabele cu numele si 

semnatura voluntarilor implicati in activitate. 

Pentru 1 puiet plantat se acorda 3 puncte. 

3. Amenajare spatiu verde: presupune plantarea de arbori, arbusti si plante ornamentale sau 

confectionarea obiectelor de mobilier stradal din deseuri reutilizabile (exemplu paleti, 

cauciucuri etc) si montarea acestora in spatii verzi din orase sau curtea scolii (recomandam, 

pentru aceasta categorie si activitati precum: greblat, sapat, taiat crengi uscate, varuit copaci, 

etc). Beneficiarul activitatii va elibera catre echipa de concurs o adeverinta din care sa reiasa 

data /perioada activitatii, locatia, numarul de plante, arbori sau arbusti plantati, numarul de 

obiecte de mobilier montate, suprafata de teren amenajata (m2), numarul de voluntari adusi 

de echipa din concurs, consemnandu-se in acelasi timp o persoana de contact din partea 

organizatorului evenimentului. Ca anexe necesare pentru raportare se ataseaza: adeverinta 

mentionata mai sus din partea beneficiarului, fotografii din timpul activitatii si tabele cu 

numele si semnatura voluntarilor implicati in activitate. 

Punctajul se acorda astfel:  

 pentru 1 planta ornamentala plantata se acorda 1 punct; 
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 pentru un arbore sau arbust plantat se acorda 3 puncte; 

 pentru 1 obiect de mobilier confectionat si montat pe spatiu verde se acorda 10 

puncte; 
. 

4. Igienizare: presupune curatarea / adunarea deseurilor depozitate necorespunzator din areale 

naturale si depozitarea lor in locuri special amenajate sau incarcate direct in masini ale 

operatorilor de salubritate. Deseurile se aduna in saci de 120 litri de catre voluntari 

contactati de echipa de concurs. Ca dovada a realizarii unei astfel de activitati se atasaza: 

fotografii dinaintea inceperii activitatii, din timpul activitatii si dupa incheierea ei, dar si 

fotografii care dovedesc depozitarea sacilor intr-un loc corespunzator, tabele cu numele si 

semnatura voluntarilor implicati in activitate. In cazul unui eveniment organizat in 

parteneriat cu o institutie (gen Let’s do it Romania), se va atasa o adeverinta din partea 

acesteia din care sa rezulte locul si durata desfasurarii activitatii si numarul de saci stransi 

exclusiv de echipa de concurs si voluntarii adusi de aceasta. Nu se iau in calcul sacii 

umpluti cu resturi vegetale. 

Pentru 1 sac de 120 litri se acorda 15 puncte. 

5.  Targuri tematice: organizarea acestor targuri are ca scop reducerea consumului de resurse 

necesare pentru realizarea produselor noi si reutilizarea produselor existente. Un targ tematic 

presupune aducerea obiectelor vechi dar functionale si schimbarea lor intre participanti. 

Schimbul se poate face sub forma produs contra produs sau produs contra deseuri 

reciclabile. Organizarea unui targ presupune: minim 20 de expozanti (vanzatori), minim 3 

obiecte schimbate/ expozant.  

Lista de obiecte ce pot fi schimbate: haine, bijuterii/hand made, carti, jucarii, etc. 

Anexele atasate descrierii unui targ sunt: fotografii cu obiectele si expozantii prezenti la 

targ, fotografii din timpul evenimentului, tabele cu numele si semnatura voluntarilor 

implicati in organizare. 

Pentru 1 targ organizat conform regulamentului se acorda 250 puncte. 

 

Punctaj suplimentar: Dincolo de punctajele acordate pentru rezultatele cantitative 

mentionate mai sus, organizatorul isi rezerva dreptul de a acorda lunar un punctaj suplimentar de 

pana la 100 puncte/echipa pentru calitatea si impactul pe care o activitate l-a avut in comunitate, 

conform descrierii si documentelor anexate de echipa de concurs. 

 

 

SECTIUNEA 10 – PREMIILE 

Clasamentul va fi actualizat lunar in urma verificarii rapoartelor de activitate si 

documentelor anexe trimise de echipele participante. Punctajele vor fi acordate / actualizate pana la 

data de 10 a fiecarei luni, pentru luna precedenta.  

Premiile se acorda pe categorie de concurs. Echipa cu cele mai multe puncte pe categorie  va 

castiga la sfarsitul concursului 5 locuri (4 elevi si 1 profesor)  in Tabara ecOprovocarea organizata 

de ViitorPlus in vara anului 2017. In cazul in care echipa de elevi propusa de profesor a avut in 

componenta mai mult de 4 elevi, profesorul va decide care sunt cele 4 persoane eligibile pentru 

premiu, in baza performantelor avute de acestia pe parcursul concursului (recomandam participarea 

elevilor premiati la cel putin 3 luni de activitati din concurs). ViitorPlus nu este responsabil pentru 

selectia/decizia profesorului in acest caz si nu poate raspunde pentru vreo contestatie venita de la 

elevi in acest sens. 
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Premiile totale pentru concursul national (25 de locuri in tabara de vara) sunt in valoare de 

20.000 de lei, bani destinati in exclusivitate acoperirii costurilor de cazare, masa si materiale 

educationale pentru participantii castigatori in concurs.  

In functie de realizarea unor noi parteneriate in cadrul concursului, va exista posibilitatea 

suplimentarii numarului de locuri castigatoare, aspect ce va fi anuntat de organizator pe parcursul 

concursului. 

SECTIUNEA 11. RASPUNDERE  

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la concurs datorita 

unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defectiuni tehnice ale operatorilor de internet.    

Prin inscrierea in concurs, Participantii sunt de acord sa respecte Regulamentul Oficial, 

precum si toate deciziile luate de Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de 

implementarea concursului. Participantii sunt de acord ca toate drepturile patrimoniale de autor 

asupra materialelor transmise (inregistrari video, fotografii) sa fie cesionate in mod neexclusiv 

organizatorului si sponsorilor concursului si ca acestia au dreptul sa le reproduca sa le adapteze si sa 

le difuzeze/distribuie dupa cum vor considera de cuviinta, pe parcursul prezentului concurs, precum 

si ulterior pe o perioada de 60 luni de la finalizarea acestuia.   

Prin inscrierea in concurs, Participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele 

si imaginea acestora vor fi folosite de Organizator in orice material de comunicare, pe timp 

nelimitat.    

SECTIUNEA 12.   PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE   

Art.1 Prin participarea la concurs, Participantii sunt de acord cu prelucrarea datelor personale 

potrivit prezentului Regulament. Nefurnizarea datelor cu caracter personal solicitate potentialilor 

participanti si a acordurilor de utilizare a datelor cu caracter personal a participantilor de catre 

Utilizatori, va impiedica participarea la acest concurs.   

Art.2  Organizatorul si sponsorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea si sa asigure securitatea 

prelucrarii datelor personale ale Utilizatorilor, participantilor/ castigatorilor la concurs si sa le 

utilizeze conform prezentului regulament oficial si legislatiei in vigoare.   

Art.3 Conform Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare 

(„Legea nr. 677/2001”), Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal care le sunt 

dezvaluite de catre participanti in vederea participarii la concurs, cu buna-credinta si cu respectarea 

drepturilor persoanelor ale caror date sunt prelucrate si in conformitate cu dispozitiile legale in 

vigoare si  aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter 

personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau 

accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.   

Art.4 Urmatoarele date personale („Datele Personale”) vor fi colectate pe durata concursului si 

utilizate in scopul desfasurarii acesteia de la toate cadrele didactice inscrise in concurs: nume, 

prenume,  adresa de e-mail, numar telefon. Prin participarea la concurs si transmiterea Datelor 

Personale, Participantii isi exprima acordul explicit pentru prelucrarea Datelor Personale  in scopul 

desfasurarii prezentului concurs.   
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Art.5 Prin participarea la concurs, toti Participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc 

ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a  Organizatorului in scopul transmiterii 

catre acesta a unor comunicari legate de activitatea Organizatorului.    

Art. 6  Furnizarea Datelor Personale este benevola si se face in scopul participarii la concurs. 

Refuzul de a furniza Datele Personale determina neparticiparea la concurs.   

 

SECTIUNEA 13   LITIGII   

In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participantii la concurs, acestea vor fi 

solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile 

implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane in jurisdictia 

carora se afla Organizatorul. Orice reclamatii sau sesizari referitoare la concurs se primesc in scris, 

la adresa cep@viitorplus.ro  pana la data de 30 iunie 2017 (inclusiv).   

Prezentul Regulament este disponibil in mod public, online pe site-ul www.ecoprovocarea.ro 

 

 

 

mailto:cep@viitorplus.ro
http://www.ecoprovocarea.ro/
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ANEXA 1 - raport de activitate lunar 

1. RECICLARE: total materiale colectate ….kg 

 Hârtie& carton ……… kg  

 Plastic/pet ………..  kg  

 Aluminiu ……….. kg  

 Baterii   ………..    kg 

 Becuri/corpuri de iluminat …………. Kg 

 Telefoane mobile ………… kg 

 Alte materiale ….kg 

Apariții media (link-uri): …………… 

Sesiuni informative: ……………….(descriere) 

Numarul voluntarilor implicati (incarcare &descarcare deseuri) ………… 

Echipa de concurs care a organizat activitatile (nume elevi si profesor coordonator): ……………………. 

Anexe ce trebuie atasate raportului: fotografii de la incarcarea/descarcare deseurilor, bonuri din care sa 

reiasa cantitatile predate, beneficiarul si data predarii. 

 

2. PLANTARI: total ….. puieti plantati manual 

 Locatie/locatii …. 

 Data organizării evenimentului/evenimentelor: ……………………… 

 Beneficiar/beneficiari …………….. 

Apariții media (link-uri): …………… 

Numar voluntari implicati: ………. 

Sesiuni informative ……………….(descriere) 

Echipa de concurs care a organizat activitatile (nume elevi si profesor coordonator): ……………………. 

Anexe ce trebuie atasate raportului : fotografii din timpul activității din care sa se poata vedea voluntarii si 

puietii plantati, adeverinta de la beneficiar din care sa reiasa data plantarii, locatia, numarul de puieti 

plantati de voluntarii adusi de echipa din concurs, durata evenimentului și numarul de voluntari implicati 

(adusi de echipa de concurs). 

3. IGIENIZARE: total …… saci de 120l stransi si predati 
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 …. Numar de saci cu materiale reciclabile 

 …. Numar de saci cu materiale nereciclabile 

 Data organizării evenimentului/evenimentelor: ……………………………………. 

 Locatie/locatii………………………………………. 

Apariții media (link-uri): …………… 

Numar voluntari implicati: ………. 

Sesiuni informative ……………….(descriere) 

Echipa de concurs care a organizat activitatile (nume elevi si profesor coordonator): 

……………………. 

Anexe ce trebuie atasate raportului: fotografii realizate înainte, în timpul și după activitate, inclusiv 

cu sacii colectati, adeverinta de la beneficiar (daca este cazul) din care sa reiasa data 

evenimentului, locatia, numarul de saci colectati, durata evenimentului și numarul de voluntari 

implicati (adusi de echipa de concurs).  

 

4. AMENAJARE SPATIU VERDE: total… arbori/arbusti, … plante, … 

mobilier  

 Numar arbori si arbuști plantati …………… 

 Numar plante ornamentale plantate ……………… 

 Numar obiecte de mobilier confectionate din deseuri reutilizate & montate ………………….. 

 Suprafața spatiului amenajat: …………………….. 

 Alte activitati desfășurate: (ex. greblat /adunat/depozitat resturi vegetale si alte deseuri)     

…………………..                           

 Locatie/locatii …. 

 Data organizării evenimentului/evenimentelor: ……………………… 

 Beneficiar/beneficiari …………….. 

Apariții media (link-uri): …………… 

Numar voluntari implicati: ………. 

Sesiuni informative ……………….(descriere) 

Echipa de concurs care a organizat activitatile (nume elevi si profesor coordonator): ……………………. 
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Anexe ce trebuie atasate raportului : fotografii cu locația înainte, în timpul și după activitate din care să 

reiasă rezultatele mentionate, adeverinta de la beneficiar din care sa reiasa data activitatii, locatia, numarul 

de puieti si plante plantate si mobilier montat de voluntarii adusi de echipa din concurs, durata 

evenimentului și numarul de voluntari implicati (adusi de echipa de concurs). 

 

5. TARGURI TEMATICE: total …. evenimente 

 Data organizării evenimentului/evenimentelor: …………………………………………… 

 Numar expozanti (pentru fiecare eveniment): ………………….. 

 Numar obiecte schimbate: (pentru fiecare eveniment):…… 

 Tipul de obiecte schimbate (carti, jucarii, haine…): …. 

Apariții media (link-uri): …………… 

Numar voluntari implicati: ………. 

Sesiuni informative ……………….(descriere) 

Echipa de concurs care a organizat activitatile (nume elevi si profesor coordonator): 

……………………. 

Anexe ce trebuie atasate raportului: fotografii din timpul evenimentului, fotografii din timpul 

atelierelor (daca sunt confecționate obiecte din deseuri reutilizabile pentru targ), tabel cu nume si 

semnaturi expozanti. 
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ANEXA 2 – REGULAMENT SUPLIMENTAR SPECIAL 

- valabil pentru 4 Licee din Zalau si Calarasi - 

 

In anul scolar 2016-2017 in Program vor intra 2 licee din Zalau ( Colegiul National Silvania si 

Liceul Tehnologic ,,Mihai Viteazul”) si 2 din Calarasi ( Colegiul Economic si Liceul Teoretic 

,,Mihai Eminescu”); acestea vor concura separat de restul tarii, si vor putea inscrie in concurs cate o 

echipa/categorie; 

Participarea celor 4 Licee in program, presupune un set de activitati suplimentare fata de concursul 

national ecOprovocarea, realizate cu sustinererea financiara a TenarisSilcotub – sponsor oficial si 

Partener al Programului; 

Ca urmare a participarii pentru a II-a sau a III-a oara consecutiv la Program, se pot inscrie si elevi 

participanti la editiile trecute pentru coordonarea echipelor participante in concurs; 

In cele 4 Licee va exista cate un profesor care va sustine atelierele din curricula de mediu aflata pe 

site la www.ecoprovocarea.ro/resurseprofesori,  tinand in acelasi timp o evidenta a elevilor 

participanti la aceste ateliere in documentul de prezenta care va fi atasat raportarii lunare; 

Unitatile de invatamant amintite la Art. 1, prin membrii inscrisi in acest an scolar in programul 

ecOprovocarea, beneficiaza de: 

 Pachet start-up Program: vesta, agenda, pix (personalizate); 

 indrumarea din partea unui Coordonator Zonal ViitorPlus in fiecare oras, care va 

avea rolul de a participa la activitati ale Cluburilor, organizarea si implementarea 

alaturi de elevi si profesori a unui proiect/ luna, coaching acordat echipelor de 

concurs, sprijin in realizarea raportarii lunare, sprijin in relatia cu autoritatile 

locale; 

 Clasament separat si premii separate – echipa (4 elevi si un coordonator) cu cele 

mai multe puncte la fiecare categorie de concurs va beneficia de 5 locuri in tabara 

de vara 2017; 

 In afara premiilor/categorie, liceul ale carui echipe vor acumula cel mai mare 

numar de puncte la sfarsitul concursului va castiga un premiu de 3000 de ron; 

 Premii totale in valoare de 43.600 ron oferite de TenarisSilcotub.  

            

 

      
   

http://www.ecoprovocarea.ro/resurseprofesori

