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GLOSAR DE TERMENI 

 

voluntar = orice persoană care susține activitatea școlilor înscrise în concurs; 

coordonator = profesorul/ învățătorul care formează, înscrie, validează și conduce o 

școală în concurs; responsabil de comunicarea cu organizatorii și de completarea raportărilor; 

școală înscrisă = școala care, printr-un reprezentant confirmat de direcțiune, 

completează formularul de înscriere în concurs, care include toate documentele solicitate 

conform prezentului regulament; 

scoală validată = școala în care s-au desfășurat sesiunile educaționale ”Harta 

Reciclării” pentru minimum 50% dintre elevi, conform cerințelor din prezentul regulament și 

a primit validarea organizatorilor pentru derularea activităților de colectare selectivă a 

deșeurilor în cadrul concursului; 

școală activă = fiecare școală care, după ce a fost validată, a efectuat și raportat cu 

succes cel puțin o activitate de colectare selectivă a deșeurilor și trimiterea lor spre reciclare. 

sesiuni educaționale = campanii de conștientizare ”Harta Reciclării”. Modelul lor este 

oferit, în mod gratuit, de către organizator, completând formularul accesând link-ul: 

https://hartareciclarii.ro/despre-proiect/sesiuni-educationale-2/. Ele sunt adaptate vârstei 

participanților din ciclul primar și gimnazial (0-IV și V-VIII). În pachetul digital se găsesc toate 

materialele necesare susținerii și dovedirii realizării lor. 

DEEE = deșeuri de echipamente electrice și electronice. 

 

  

https://hartareciclarii.ro/despre-proiect/sesiuni-educationale-2/
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ORGANIZATORUL CONCURSULUI 

Concursul Național ecOprovocarea Ecoprovocarea Junior – ediția pilot - este 

organizat de VIITORPLUS - ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ 

(http://www.viitorplus.ro/), având sediul social în Str. Rondă, nr. 24, mansardă, camera 2, 

sector 2, București, Romania și punctul de lucru în str. Vulturilor, nr. 72, sector 3, București, 

CUI 18654032, denumită în prezentul regulament Organizator. 

Activitățile legale și/ sau implicate de aplicarea și/ sau de dispozițiile prezentului 

Regulament Oficial vor fi operate prin intermediul Organizatorului, Asociația ViitorPlus. 

Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte în totalitate termenii şi condiţiile 

Regulamentului Oficial (denumit în continuare “Regulament Oficial” sau „Regulament”). 

Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din 

România, pe pagina https://www.ecoprovocarea.ro/, fiind disponibil, în mod gratuit, oricărei 

persoane interesate, în perioada 1 februarie – 1 septembrie 2020 (inclusiv), precum şi prin 

solicitare scrisă, la adresa cep@viitorplus.ro. 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral prezentul Regulament 

Oficial, prin întocmirea unui act adiţional, urmând ca astfel de modificări să fie făcute publice 

pe site-ul https://www.ecoprovocarea.ro/ și prin adrese directe trimise pe email tuturor 

participanților la concurs. 

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 este gratuită și constituie 

acceptarea de către aceştia a prezentului Regulament Oficial. 

Prin completarea și trimiterea Formularului de înscriere în concurs, vă exprimați 

acordul față de cele menționate în prezentul Regulament. 

  

ARIA GEOGRAFICĂ DE DESFĂŞURARE 

Concursul ecOprovocarea Junior – ediția pilot se desfăşoară pe întreg teritoriul 

României și se adresează școlilor gimnaziale și primare. 

Materiale de suport și de organizare a activităților educative se găsesc online, aici: 

https://hartareciclarii.ro/despre-proiect/sesiuni-educationale-2/ 

 

DESPRE CONCURS ȘI PREMII 

Concursul Național Ecoprovocarea Junior – ediția pilot se adresează cadrelor 

didactice și elevilor din învățământul primar si gimnazial și presupune planificarea, 

organizarea și desfășurarea de activități practice și educative, pe tematica de Reciclare 

(colectare selectivă). 

http://www.viitorplus.ro/
https://www.ecoprovocarea.ro/
https://www.ecoprovocarea.ro/
https://www.ecoprovocarea.ro/
https://hartareciclarii.ro/despre-proiect/sesiuni-educationale-2/
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O școală va fi înscrisă în concurs de către un cadru didactic coordonator. Dacă la 

nivelul școlii sunt mai multe persoane interesate de coordonarea activităților, direcțiunea 

va stabili cine va fi reprezentantul. 

La activitățile practice de colectare selectivă ce urmează după procedura de validare 

a înscrierii pot ajuta toți elevii școlii, cadrele didactice și cele auxiliare, dar și voluntari 

(părinți, prieteni etc.). 

În cazul în care unitatea de învățământ care se înscrie în concurs are în componență 

atât copii de grădiniță, din ciclul primar (0-IV), precum și din gimnazial (V-VIII), se va lua în 

considerare ca o singură școală participantă. 

PREMIILE TOTALE SUNT ÎN VALOARE DE 20.000 de lei. 

Premiul cel mare: 10.000 lei PENTRU DOTAREA ȘCOLII 

Școala cu cele mai multe puncte acumulate pe parcusul ediției pilot (detalii în rubricile 

următoare) va câștiga suma de 10.000 de lei. Banii sunt destinați EXCLUSIV achiziționării de 

materiale IT pentru dotarea unității de învățământ (nu în scop personal, pentru coordonatorul 

echipei sau pentru alte cadre didactice etc.). 

Notă: Ca alternativă, ViitorPlus se oferă să achiziționeze direct produsele specificate 

de către câștigător (din magazine online), dacă acesta dorește, sau să vireze banii direct în 

contul școlii. În cazul viramentului bancar, școala trebuie să facă dovada achiziției 

echipamentelor IT pentru utilarea școlii în termen de cel mult 3 luni de la intrarea banilor în 

cont. Depășirea acestui termen duce la anularea câștigării premiului, obligația returnării 

fondurilor de către școală și alocarea lor următoarei școli din clasament. 

Echipamentele IT pot fi din cele de mai jos: 

 Tablă magnetică 

 Laptop/ calculator (și accesorii conexe: mouse, mousepad, cabluri etc.) 

 Imprimantă 

 Videoproiector 

 Programe/ softuri educative pentru orele de curs normale 

 Programe cu licență pentru creare de documente (ex. Microsoft Office) 

 Memory stick (carduri memorie) 

Premii pentru coordonatori 

LOCURILE I, II ȘI III 

Se vor acorda 3 premii a câte 3.000 de lei* pentru coordonatorii școlilor aflate pe 

locurile I, II și III, în clasamentul final (la sfârșitul ediției pilot). 

MENȚIUNE 

Se va acorda o mențiune în valoare de 1.000 de lei* coordonatorului școlii aflate pe 

locul IV, în clasamentul final (la sfârșitul ediției pilot). 
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* Similar cu premiul acordat școlii, banii sunt destinați EXCLUSIV achiziționării de 

către cadrul didactic câștigător a unor echipamente IT, pentru uz personal. 

** Ca alternativă, ViitorPlus se oferă să achiziționeze direct produsele specificate de 

către câștigător (din magazine online), dacă acesta dorește, sau să vireze banii direct în contul 

personal. În cazul viramentului bancar, trebuie să se facă dovada achiziției echipamentelor IT 

în termen de cel mult 3 luni de la intrarea banilor în cont. Depășirea acestui termen duce la 

obligația restituirii sumei, anularea câștigării premiului și alocarea lui următorului cadru 

didactic din clasament. 

*** Dacă echipamentul dorit are un preț ce depășește suma premiului, câștigătorul 

trebuie sa completeze diferența până la prețul de achiziție. 

În funcție de realizarea unor noi parteneriate în cadrul ediției pilot, va exista 

posibilitatea suplimentării premiilor, aspect ce va fi anunțat de organizator pe parcursul 

concursului. 

 

DURATA 

Concursul se derulează în perioada 1 martie – 1 iunie 2020 (inclusiv), zilnic, în 

intervalul orar 00:00:00 – 23:59:59, cu respectarea datelor prevăzute în prezentul 

Regulament Oficial. 

Organizatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire la considerente faptice, ce 

determină 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, cu excepția cazurilor în care o prelungire a perioadei 

oficiale de concurs este anunțată pe site și prin intermediul unui act adițional la prezentul 

Regulament. 

  

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE 

Pentru a participa la Concursul ecOprovocarea Junior – ediția pilot, coordonatorul 

școlii (profesor sau învățător) care dorește să se înscrie trebuie să parcurgă URMĂTOARELE 

ETAPE: 

1. Să cunoască și să accepte prezentul Regulament de participare. 

2. Să completeze FORMULARUL DE ÎNSCRIERE, în perioada 17 februarie - 1 

martie 2020, accesând link-ul de aici: 

https://www.surveymonkey.com/r/ecOjunior_pilot 

Coordonatorul va trebui să atașeze în formular, la secțiunea specifică: 
 Adeverință care certifică numărul de elevi din școală (în funcție de acest 

număr, va fi calculat procentul de 50% de elevi participanți la sesiunile de conștientizare) și 
prin care unitatea de învățământ confirmă calitatea de cadru didactic a coordonatorului și 

https://www.surveymonkey.com/r/ecOjunior_pilot
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desemnarea lui ca reprezentant al școlii în concurs. Dacă la nivelul școlii sunt mai multe 
persoane interesate de coordonarea activităților, direcțiunea va nominaliza persoana. 
 

VALIDAREA ÎNSCRIERII 

Numărul maxim de școli care pot fi validate în Concursul Național ecOprovocarea - 

ediția pilot este de 40. 

Primele 40 de școli care realizează sesiunile educaționale ”Harta Reciclării” descrise 

mai jos, completează corespunzător formularul de validare și atașează acolo/ sau trimit pe 

email documentele doveditoare vor forma lista finală de participanți. 

Notă: Pentru școlile ce vor desfășura campaniile de conștientizare, dar nu se vor găsi 

pe lista celor 40 de finaliste, organizatorul va lua în considerare dovezile susținerii sesiunilor 

educaționale pentru prima ediție a Concursului ecOprovocarea Junior, care se va desfășura în 

anul școlar 2020-2021. 

Validarea la Concursul ecOprovocarea Junior – ediția pilot presupune desfășurarea 

de către coordonatorul școlii (profesor sau învățător) a URMĂTOARELOR ETAPE: 

1. Să susțină împreună cu celelalte cadre didactice sesiunile educaționale/ 

campaniile de conștientizare puse la dispoziție de către organizator (descrise 

mai jos) la minimum 50% dintre elevii școlii, până la data completării 

formularului de validare. 

 Modelul sesiunilor educaționale este oferit, în mod gratuit, de către organizator, 

accesând link-ul: https://hartareciclarii.ro/despre-proiect/sesiuni-educationale-2/ 

Sesiunile se numesc ”Harta Reciclării” și sunt adaptate vârstei participanților din ciclul 

primar și gimnazial (0-IV și V-VIII). În pachetul digital veți găsi toate materialele de care aveți 

nevoie pentru a le susține + tabele specifice pentru dovada participanților. 

 

2. Să facă dovada susținerii sesiunilor de conștientizare ”Harta Reciclării” la 

minimum 50% din elevii scolii respective. Acest lucru se va face prin 

completarea tabelelor specifice puse la dispoziție odată cu modelul de sesiuni 

educaționale și prin trimiterea a minim 1 poza de la fiecare sesiune. 

 Campaniile de conștientizare pot fi susținute de către coordonatorul școlii 

sau de către alte cadre didactice din unitatea de învătământ.  

 IMPORTANT: Școlile din lista finală a participanților vor obține puncte 

suplimentare dacă vor desfășura sesiunile educaționale și la restul elevilor din 

școală, în afara celor 50%, ce au format listele necesare validării în concurs. 

Se vor acorda 2 puncte/ participant. Se va găsi o secțiune de atașare a 

dovezilor în formularele de raportare intermediară și finală. 

https://hartareciclarii.ro/despre-proiect/sesiuni-educationale-2/
https://docs.google.com/document/d/1L8h0wBFXhnORlgN6mCDzSiXeNSvzPKXH3Iy5WOsoieY/edit?usp=sharing
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 Dacă nu avetți deja sesiunile educaționale, le puteți solicita completând 

formularul din acest link https://hartareciclarii.ro/despre-proiect/sesiuni-

educationale-2/ . 

 

3. Să completeze formularul de validare, după ce s-au realizat punctele 1 și 2 de 

mai sus. Formularul este online, la acest link: 

https://www.surveymonkey.com/r/ValidareJunior 

ATENȚIE! Formularul va cuprinde și secțiuni de încărcare a documentelor. 

 Tabele doveditoare pentru susținerea sesiunilor educaționale, semnate 

corespunzător – modelul specific (NU este nevoie de tabel nominal). Ele vor fi 

scanate/ pozate la o calitate bună și încărcate mai multe pagini în același document. 

 

După trimiterea formularului de validare, coordonatorul va primi un email ce 

confirmă înregistrarea formularului și a validării/ invalidării + modelul de declarație pe 

propria răspundere prin care coordonatorul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter 

personal de către Organizatorii concursului în conformitate cu Regulamentul Uniunii 

Europene 679/2016 și modificările ulterioare. 

 Dacă întâmpinați dificultăți cu acest proces, contactați-ne la numărul de 

telefon: 0770415997 sau la email: cep@viitorplus.ro sau 

claudia.barburas@viitorplus.ro. 

* Lista finală de participanți va fi actualizată zilnic, astfel participanții care se înscriu 

vor fi informați cu privire la numărul de școli validate. 

 

CALENDARUL EDIȚIEI PILOT 

Concursul se va desfășura astfel:  

 17 februarie 2020 – anunț concurs 

 17 februarie – 1 martie 2020: promovarea programului și înscrierea școlilor; 

 1 martie – 1 iunie 2020: validarea școlilor participante și perioada efectivă de 

concurs, în care școlile realizează și activități de reciclare specifice concursului; 

 1-8 aprilie 2020: raportarea intermediară; 

 9-13 aprilie 2020: afișarea clasamentului intermediar; 

 2-5 iunie 2020: raportarea finală; 

 8-10 iunie 2020: afișarea clasamentului final. 

RAPORTAREA ACTIVITĂȚILOR 

După procesul de validare a școlii în concurs, vor urma activități practice de reciclare 

(colectare selectivă), la nivelul unității de învățământ, precum și cele de continuare a 

susținerii sesiunilor de conștientizare la restul elevilor (opțional). 

https://hartareciclarii.ro/despre-proiect/sesiuni-educationale-2/
https://hartareciclarii.ro/despre-proiect/sesiuni-educationale-2/
https://www.surveymonkey.com/r/ValidareJunior
mailto:cep@viitorplus.ro
mailto:claudia.barburas@viitorplus.ro
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Școlile vor organiza colectarea separată a deșeurilor reciclabile și preluarea/ 

trimiterea acestora către centre de reciclare specializate. 

Lista colectorilor din fiecare județ/ localitate poate fi consultată accesând: 

https://localizare.hartareciclarii.ro/ 

sau informându-vă de la autoritățile locale (primărie, consiliu etc.) din proximitatea școlii. 

Pentru obținerea unor rezultate bune în concurs, recomandăm tuturor școlilor să 

atragă voluntari (alți elevi, profesori, personal didactic auxiliar și nedidactic, părinți, rude, 

prieteni, concetățeni) în desfășurarea activităților practice pe care le desfășoară! 

În schimbul activităților desfășurate și în baza rapoartelor de activitate trimise 

(intermediar și final), școlile vor primi PUNCTE (detalii la secțiunea specifică activităților 

practice de colectare selectivă). 

În perioada 1 martie – 1 iunie 2020, școlile vor organiza cât mai multe activităţi de 

reciclare, după specificul prezentat. 

Coordonatorii școlilor care au desfășurat activități în concurs vor trimite către 

organizator 2 RAPOARTE DE ACTIVITATE cu dovezi ale efectuării acestora, conform cerințelor 

din prezentul Regulament: 

 Un raport intermediar, între 1-8 aprilie 2020, completând formularul online, 

ce poate fi accesat la link-ul de mai jos: 

https://www.surveymonkey.com/r/Intermediar_pilot 

În termen de maximum 5 zile calendaristice, va fi afișat punctajul intermediar/ 
clasamentul, pe site-ul ecoprovocarea.ro, aici: https://www.ecoprovocarea.ro/clasament/ 

 

 Un raport final, între 2-5 iunie 2020, completând formularul online, ce poate 

fi accesat la link-ul de mai jos: 

https://www.surveymonkey.com/r/RaportFinal_pilot 

 

 Formularele vor cuprinde și secțiuni de încărcare a bonurilor de cântar (dovezile 

trimiterii materialelor reciclabile spre reciclare, poze) și a documentelor doveditoare pentru 

susținerea sesiunilor educaționale, respectiv tabelele corespunzătoare (modelul specific) și 

poze. Ele vor trebui scanate/ pozate la o calitate bună și încărcate mai multe pagini în același 

document. Va fi nevoie și de poze pentru dovedirea numărului de participanți (veți avea de 

ales între precizarea unui link unde pot fi găsite online sau veți avea opțiunea de a încărca în 

formular). 

În urma înregistrării ultimelor rapoarte, vor fi anunțate școala și coordonatorii 

câștigători și va fi afișat clasamentul final pe siteul ecoprovocarea.ro, aici: 

https://www.ecoprovocarea.ro/clasament/ 

 

https://localizare.hartareciclarii.ro/
https://www.surveymonkey.com/r/Intermediar_pilot
https://www.ecoprovocarea.ro/clasament/
https://www.surveymonkey.com/r/RaportFinal_pilot
https://docs.google.com/document/d/1L8h0wBFXhnORlgN6mCDzSiXeNSvzPKXH3Iy5WOsoieY/edit?usp=sharing
https://www.ecoprovocarea.ro/clasament/
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR. ACORDAREA DE PUNCTE 

Punctele se pot obține prin efectuarea activităților specifice Reciclării/ colectării 

selective, la nivelul școlii și prin desfășurarea de sesiuni educaționale la restul elevilor din 

școală (opțional, pentru obținerea mai multor puncte). 

Se punctează cantitatea de deșeuri colectate și predate către centre de reciclare 

specializate (companii locale ce colectează selectiv deșeuri de la cetățeni). Deșeurile se pot 

colecta în cadrul școlii prin intermediul recipientelor de colectare separată, amplasate în 

clase, pe holuri, alte zone sau prin diverse evenimente și campanii interne, în unitatea de 

învățământ înscrisă la concurs. 

1. Pentru a dovedi cantitatea de deșeuri predate, dar și faptul că a fost colectată prin 

forțe proprii, în formularul de raportare (linkuri la capitolul anterior) completat de 

către coordonator TREBUIE ATAȘATE în mod obligatoriu: 

 bonul/ bonurile de cântar din care să reiasă în mod clar data predării, tipul de 

deșeu reciclabil, cantitatea predată și numele persoanei (coordonatorul)/ 

școlii care face predarea. 

Notă: Nu se acceptă bonuri de cântar făcute pe numele altcuiva în afară de profesorul 

coordonator sau școala înscrisă în concurs. Sumele de bani obținute din valorificarea 

deșeurilor intra în contul școlii și nu trebuie justificate în niciun fel organizatorului. 

 cel putin 2 fotografii explicite (de la o predare) din care să se poată aproxima 

vizual cantitatea de deșeuri. 

Notă: Dacă până la o raportare (intermediară sau finală) o școală trimite de mai multe 

ori cantități de materiale reciclabile la firma colectoare, este nevoie de poze de la fiecare 

colectare, în așa fel încât să fie dovezi concludente. 

* PUNCTAJUL se acordă diferențiat, pe tipuri de deșeuri, în funcție de gradul de 

poluare/ periculozitate al acestora, respectiv: 

1 punct/kg: fier vechi; 

2 puncte/ kg: sticlă;  

3 puncte/ kg: hârtie, carton; 

4 puncte/ kg: peturi, plastic, doze de aluminiu; 

5 puncte/ kg: DEEE-uri mari și mici, cu excepția celor de la următorul punct; 

10 puncte/ kg: baterii, becuri, telefoane mobile, ulei uzat provenit exclusiv din uz 

școlar/ casnic (nu se acceptă preluarea uleiului de la restaurante și alte afaceri locale). 

2. Dacă s-au realizat sesiuni educaționale, vor trebui încărcate în formularele de 

raportare tabele doveditoare pentru susținerea sesiunilor educaționale, semnate 

corespunzător. Ele vor fi scanate/ pozate la o calitate bună și încărcate mai multe 

pagini în același document, atunci când este completat formularul de raportare. De 

asemenea, va fi nevoie si de fotografii doveditoare pentru numărul de participanți 

https://docs.google.com/document/d/1L8h0wBFXhnORlgN6mCDzSiXeNSvzPKXH3Iy5WOsoieY/edit?usp=sharing
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(cu spatele, din spatele clasei, doar să reiasă vizual participanții, neapărat câte o poză 

pentru fiecare clasă/ grup). 

 

CLARIFICĂRI 

Realizarea activităţilor din concurs este sarcina exclusivă a școlii înscrise (profesori, 

elevi, și a voluntarilor atrași de aceștia). 

În cazul în care o școală nu devine activă până la raportarea intermediară, adică nu 

realizează activități, aceasta poate fi descalificată de organizator, dacă acesta consideră că 

impiedică o altă școală doritoare să participe. 

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/ al școlii. 

Participanții sunt în întregime responsabili de conţinutul documentelor/ imaginilor 

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. Școlile participante sunt 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. 

Imaginile trimise organizatorului ca dovezi ale activităților practice de colectare 

selectivă sau pozele pentru dovedirea participanților la sesiuni (după începerea activităților 

efective) vor fi folosite de către acesta doar în scopul cuantificării și acordării de puncte în 

concurs sau pentru promovarea proiectului și a rezultatelor acestuia.  

 

RĂSPUNDERE 

Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la concurs 

din cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defecţiuni tehnice ale operatorilor de internet, 

lipsa colectorilor de deșeuri reciclabile în zonă etc. 

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 -  dacă este cazul, fotografii) să fie cesionate, în mod 
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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. 

  

PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE 

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 coordonatori va impiedica participarea la acest concurs. 

Organizatorii se angajează să păstreze confidenţialitatea şi să asigure securitatea 

prelucrării datelor personale ale participanţilor la concurs şi să le utilizeze conform 

prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare. 

Conform  Regulamentului Uniunii Europene 679/2016, Organizatorii prelucrează 

datele cu caracter personal, care le sunt dezvăluite de către participant, 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. 

Următoarele date personale vor fi colectate pe durata concursului şi utilizate în 

scopul desfăşurării acestuia de la toți coordonatorii înscriși în concurs: nume, prenume, 

adresa de e-mail, număr de telefon. Prin participarea la concurs şi transmiterea datelor 

personale, participanții îşi exprimă acordul explicit pentru prelucrarea datelor personale, în 

scopul desfăşurării prezentului concurs. 

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 de către acesta a unor comunicări legate de activitatea organizatorului. 

Furnizarea datelor personale este benevolă şi se face în scopul participării la concurs. 

Refuzul de a furniza datele personale determină neparticiparea la concurs. 

 

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. 
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Orice reclamaţii sau sesizări referitoare la concurs se primesc, în scris, la adresa 

cep@viitorplus.ro, până la data de 15 iunie 2020 (inclusiv). Prezentul Regulament este 

disponibil, în mod public, online, pe site-ul www.ecoprovocarea.ro.  

http://www.ecoprovocarea.ro/
http://www.ecoprovocarea.ro/

