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DESPRE ORGANIZATOR ŞI REGULAMENT 

 

Concursul Național ecOprovocarea este organizat de ViitorPlus - asociația pentru 

dezvoltare durabilă, care va opera activitățile legale și/ sau implicate de aplicarea și/ sau de 

dispozițiile Regulamentului. 

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

România, pe pagina www.ecoprovocarea.ro, precum şi prin solicitare scrisă, la adresa 

cep@viitorplus.ro. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul Oficial, prin 

întocmirea unui act adiţional. 

Prin completarea și trimiterea online a Formularului de înscriere în concurs pentru o 

echipă de elevi condusă de un cadru didactic sau de către un elev coordonator vă exprimați 

acordul față de cele menționate în prezentul Regulament. 

  

DESPRE CONCURS 

 

Concursul Național ecOprovocarea se adresează cadrelor didactice și elevilor din 

învățământul liceal și presupune planificarea, organizarea și desfășurarea de activități practice de 

protecția mediului, la cele 5 categorii de concurs: reciclare, igienizare, plantare, târguri de 

economie circulară, grădini multifuncționale. 

Membrii echipei poartă denumirea de ecoambasadori; aceștia se vor organiza în echipe 

(cu min 5 membri și max 15), din care vor face parte și câte un coordonator (profesor sau elev) 

și se vor înscrie conform regulamentului într-una din categoriile de mai sus, în perioada 20 

octombrie – 31 decembrie 2020, completând un formular aici. 

https://www.surveymonkey.com/r/inscriere_2020-2021 

Organizatorul nu percepe nicio taxă pentru participarea la această competiție.  

Echipa va fi validată oficial și va intra în competiție numai după ce coordonatorul 

echipei va completa, semna și expedia în format digital, pe adresa cep@viitorplus.ro 

următoarele documente (cu modele puse la dispoziție de organizator): declarație/ acord 

parental, declarație pe propria răspundere, adeverință ce confirmă calitatea de cadru 

didactic sau de elev a coordonatorului de echipă. În plus, elevii vor completa online, urmând 

linkul de aici chestionarele de evaluare a cunoștințelor inițiale. 

https://www.surveymonkey.com/r/evaluare_initiala_elevi_2020-2021 
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Competiția se va desfășura în perioada 20 octombrie 2020 - 20 mai 2021. Fiecare 

activitate va fi punctată specific, conform regulamentului, în baza rapoartelor de activitate 

trimise lunar de către cordonatorul fiecărei echipe. 

La finalul concursului – ediția 2020-2021, pe baza punctelor acumulate, echipele vor 

câștiga locuri în Tabăra ecOprovocarea, organizată de ViitorPlus - asociația pentru 

dezvoltare durabilă, în vara anului 2021.  

 

PREMIILE 

Clasamentul ediției 10.2 (2020-2021) continuă punctajele acumulate de echipele 

înscrise în anul școlar 2019-2020. Primele 3 echipe (locurile I, II și III) cu cele mai multe 

puncte la categoria la care s-a înscris vor câștiga, la sfârșitul concursului, câte 5 locuri (4 elevi și 

1 coordonator) în Tabăra ecOprovocarea. 

Atenție! Echipele înscrise în anul școlar 2020-2021, adică după data de 20 octombrie 

2020, vor concura într-un clasament special, pornind de la punctaj 0. Ele vor avea 

oportunitatea de a câștiga locul I (5 locuri în tabără) la categoria de concurs la care se 

înscriu (4 elevi și 1 coordonator). 

Clasamentul concursului va fi actualizat lunar și afișat pe site-ul 

www.ecoprovocarea.ro. 

! Premiile se acordă pentru fiecare categorie de concurs. 

Tabăra ecOprovocarea va fi organizată de ViitorPlus, în vara anului 2021. În cazul în 

care echipa a avut în componență mai mult de 4 membri, coordonatorul va decide care sunt cele 

4 persoane eligibile pentru premiu, în funcție de implicarea acestora în concurs. ViitorPlus nu 

este responsabil pentru selecția/ decizia coordonatorului și nu poate răspunde pentru vreo 

contestație venită de la elevi în acest sens. 

În cazul unor situații excepționale, în care, din diverse motive obiective, ce nu țin de 

organizatorul concursului, premiul constând în participarea la tabără nu este posibil să fie 

acordat, Asociația ViitorPlus împreună cu sponsorii/ partenerii ediției vor stabili alte modalități 

de recompensare a participanților câștigători, care să echivaleze costurile locurilor în tabără.  

 

Concursul se va desfășura astfel:  

• 20 octombrie – 31 decembrie 2020: Promovarea programului și înscrierilor 

echipelor. 

• 20 octombrie 2020 – 20 mai 2021: Perioada efectivă de concurs, în care echipele 

realizează activități pentru categoria de concurs la care sunt înscrise și validate. 

• din ziua de 21 până la finalul lunii calendaristice: Completarea de către coordonator 

a raportului de activitate al echipei pentru luna precedentă de concurs (în aplicația web 

sau completând formularul clasic prin accesarea link-ului de survey specific categoriei, 

menționat la capitolul Raportarea activităților), conform cerințelor prezentului 

Regulament; rapoartele primite după depășirea termenului vor fi analizate și punctate în 

lună următoare de concurs. 

• În maxim 5 zile lucrătoare după încheierea raportării, organizatorul validează activitățile 

din luna precedentă, acordă punctajele și actualizează clasamentul pe site-ul 

www.ecoprovocarea.ro și în aplicația web. Punctajul va fi publicat și pe grupul de 

Facebook la care au acces exclusiv coordonatorii de echipă. Pot exista variații de câteva 
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zile, în cazul unor situații deosebite precum boală, concediu sau sărbători legale. Orice 

modificare va fi anunțată neîntârziat tuturor coordonatorilor de echipă. 

• Perioadele de raportare lunară și de afișare a punctajelor pot varia cu câteva zile, în cazul 

unor situații deosebite precum boală, concediu sau sărbători legale. Orice modificare va fi 

anunțată neîntârziat tuturor coordonatorilor de echipă. 

NB: Prima lună de concurs: 20 octombrie – 20 noiembrie 2020. 

Ultima lună de concurs: 20 aprilie – 20 mai 2021. 

 

CATEGORIA DE CONCURS GRĂDINI MULTIFUNCȚIONALE. PUNCTAJE ȘI MOD 

DE DESFĂȘURARE 

 

Echipele înscrise la categoria Grădini Multifuncționale vor obține (de la școală, primărie 

sau terți) și transforma un spațiu viran într-un spațiu verde public, cu cel puțin 3 utilități 

distincte. Evaluarea acestei categorii nu se va face sub formă de punctaje acordate lunar, ci la 

finalul concursului, sub formă de jurizare. 

! Pentru obținerea unor rezultate bune în concurs, recomandăm tuturor echipelor să atragă 

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

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

 

1. Activitățile specificie categoriei Grădini multifuncționale se punctează într-un mod 

diferit de celelalte categorii, respectiv în urma unei jurizări, care va avea loc la 

începutul lunii mai 2021. Cu toate acestea, echipele vor raporta lunar stadiul și 

evoluția proiectului, pentru a beneficia de sfaturi și îndrumare din partea 

organizatorilor.  

!De citit și Ghidul ajutător pentru Grădini multifuncționale, disponibil pentru 

vizualizare/descărcare aici. 

https://www.ecoprovocarea.ro/resurse-gradini/ 

Pentru a fi elibigile pentru jurizare, echipele trebuie să realizeze și să raporteze următoarele 

etape: identificarea terenului (liber, cu acces pentru întreaga comunitate, în proprietate publică), 

obținerea acordului de folosire a acestuia, printr-un protocol de parteneriat între proprietarul 

terenului și liceu/grupul de inițiativă format din ecoambasadori; consultare publică (vecini, 

autorități, beneficiari, alte instituții; proiectarea Grădinii multifuncționale, cu cel puțin 3 

funcții, de spațiu verde eco; spațiu de relaxare/ distracție; spațiu educativ; spațiu cultural; spațiu 

de reciclare; energie verde; grădină de legume; protejarea faunei etc.); necesarul de resurse 

(informaționale, materiale, umane, financiare) și bugetul proiectului; opțiuni de strângere de 

fonduri/ fundraising, implementarea proiectului, deschidere/ lansare.  

În cadrul jurizării, se vor puncta rigurozitarea proiectului, originalitatea, aspectul 

final, funcțiile Grădinii, impactul pozitiv asupra mediului, implicare comuntății etc. 

În proiectarea și implementarea proiectului, vă recomandăm să țineți cont, în mod special, 

de folosirea de materiale ecologice, prietenoase cu natura sau chiar reutilizate, și de modul 

în care va răspunde acel spațiu nevoilor întregii comunități locale. 
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2. Se punctează participarea ecoambasadorilor și a elevilor voluntari la atelierele 

educaționale din curricula de mediu oferită de ViitorPlus, în mod gratuit, pe 

site-ul ecoprovocarea.ro, la secțiunea Resurse educaționale. 

 

!!! Modulele recomandate (cu mențiunea că se vor acorda puncte pentru oricare atelier, 

indiferent de modulul ales din secțiunea de Resurse) pentru echipele înscrise la categoria Grădini 

multifuncționale sunt: 

Modulul 1. Educație și conștientizare = 9 ateliere 

Modulul 5. Management de proiect 

Modulul 6. Ecoturism = 8 ateliere 

Atelierele pot fi susținute de orice cadru didactic/ecoambasador din liceu. 

Un elev poate participa o singură dată la același atelier. 

Durata unui ateliere este, în medie, de 50 de minute. 

Pe perioada concursului, va fi punctată în concurs și desfășurarea atelierelor non-formale 

în format online, susținute de către coordonatorul echipei sau de către un alt cadru didactic pe 

orice tip de platformă virtuală (Zoom, Clasroom, Skype etc.). 

Raportarea atelierelor desfășurate online se poate realiza în 2 moduri: respectând pașii 

din aplicația web ecoprovocarea sau inserând detaliile în formularul de raportare lunară al 

categoriei. 

Pentru a dovedi participarea la ateliere educaționale, la clasă sau online, în formularul 

de raportare lunară al categoriei sau în aplicația ecoprovocarea, la secțiunea Grădini 

multifuncționale vor trebui atașate, după caz: 

a) Dacă este vorba de ateliere susținute în clasă: 

- un tabel cu numele atelierului, data la care a fost ținut, numele și semnăturile 

participanților și  

- cel puțin 2 fotografii explicite din care să reiasă numărul participanților și tema 

atelierului. 

b) Dacă este vorba de ateliere susținute online: 

- captură/ capturi de ecran din care să reiasă numărul participanților, data 

- sau înregistrarea atelierului. 

 

  PUNCTAJUL se acordă în funcție de numărul de participanți la atelier. 

 2 puncte/ participant 

NB: Este permis ca ecoambasadorii de la categorii diferite dintr-un liceu și voluntarii lor 

să participe la ateliere împreună. Totuși, în acest caz, punctajul se împarte diferențiat la 

numărul de participanți/categorie. În acest caz, pe tabelul de prezență se va totaliza numărul de 

participanți de la fiecare categorie sau se va trece în dreptul fiecărui participant numele 

categoriei. De exemplu, dacă la un atelier participă 3 elevi mobilizați de echipa de Reciclare a 

liceului + 17 elevi mobilizați de echipa de Plantare, punctele se vor împărți echitabil, în funcție 

de ponderea de la fiecare categorie, în cazul de față: 2 puncte x 3 participanți pentru Reciclare, 

2 puncte x 17 participanți pentru Plantare. 

 



3. Se punctează campaniile de conștientizare pe teme conexe categoriei de concurs, 

ca de exemplu: managementul proiectelor ecologice, moduri ecologice de 

construcție, tururi de Grădină (după ce este finalizată) etc. 
 

FORMATUL campaniilor 

Echipele de la categoria Grădini multifuncționale pot opta între a realiza campanii 

proprii (originale, create de echipă) sau a folosi resursele puse la dispoziție de către 

ViitorPlus. 

a. Campaniile originale: înseamnă că formatul poate fi creat de către ecoambasadori, 

respectând o durată minimă de 30 de minute și folosirea a cel puțin 2 mijloace de 

comunicare (prezentare powerpoint, afiș, pliant, prezentare verbală, joculețe etc.). 

b. Campaniile de conștientizare Harta Reciclării: se desfășoară după formatul pus la 

dispoziție de ViitorPlus, în mod gratuit, pe site-ul ecoprovocarea.ro, la Resurse 

educaționale. Ele pot fi vizualizate/ descărcate după înregistrarea ca partener. 

https://www.ecoprovocarea.ro/resurse-campanii/ 

Resursele destinate susținerii sesiunilor sunt grupate pe categorii de vârste și nivel 

de cunoștințe, fiind destinate elevilor din: ciclul primar (0-4), gimnazial (5-8) și liceal (9-12).  

Campania este denumită Sesiune „Harta Reciclării”, fiecare calup având disponibile 

toate resursele necesare susținerii: planul de sesiune, fișe ajutătoare, documente cu informații 

utilie, afișe etc., în funcție de nivelul participanților. De asemenea, tabelul specific pentru 

dovedirea numărului de participanți se poate descărcat din meniul Resurse. 

 

NOU! Pe perioada concursului, vor primi puncte și campaniilor de conștientizare 

susținute în format online, susținute de către ecoambasadori pe orice tip de platformă virtuală 

(Zoom, Clasroom, Skype etc.). 

Raportarea campaniilor de conștientizare desfășurate online se poate realiza respectând 

pașii din aplicația web ecoprovocarea sau inserând detaliile în formularul de raportare lunară al 

categoriei Târguri de economie circulară. 

 

Pentru a dovedi participarea la campanii de conștientizare la clasă sau online, în aplicația 

ecoprovocarea, la secțiunea Grădini multifuncționale sau în formularul de raportare 

lunară al categoriei vor trebui atașate: 

a) Dacă este vorba de campanii susținute în clasă: 

- tabel de prezență specific pentru sesiunile Harta Reciclării (cu numele unității 

școlare, trainerul, data la care a fost susținută, numărul de elevi participanți, numele și 

semnătura profesorului care a susținut și atestă desfășurarea sesiunii, semnătura și 

ștampila unității școlare). Modelul poate fi descărcat în format Word de aici: 

https://www.ecoprovocarea.ro/resurse-campanii/ 

- fotografii explicite din care să reiasă numărul participanților și tema campaniei. 

ATENȚIE! Pentru pozele încărate ca dovezi, ele trebuie să fie specifice și relevante. 

Dacă desfășurați campanii din clasa în clasa, este nevoie de cel puțin o poză/ clasă. Sunt 

valabile poze făcute din spatele încăperii, pentru a nu surprinde chipurile elevilor. 

b) Dacă este vorba de campanii susținute online: 

- captură/ capturi de ecran din care să reiasă numărul participanților, tema sesiunii Harta 

Reciclării, data  

- sau înregistrarea campaniei online. 

https://www.ecoprovocarea.ro/resurse-campanii/
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  PUNCTAJUL se acordă în funcție de numărul de participanți la campanie. 

 3 puncte/ participant 

 

4. Se acordă sub formă de punctaj suplimentar: 

 

• 30 de puncte: pentru fiecare știre originală (print, online, radio, televiziune locală sau 

națională) al cărui subiect sunt strict activitățile practice ale echipei de concurs, cu condiția ca 

aceasta să includă numele liceului, categoria de concurs și numele concursului. De exemplu: În 

cadrul Concursului Național ecOprovocarea, echipa de Grădini multifuncționale a Colegiului 

Național ... din orașul .... 

Nu se punctează aceeași știre preluată de mai multe surse. 

ATENȚIE! 

Postările de pe Facebook se punctează doar dacă sunt articole pe pagina oficială a 

liceului din care face parte echipa sau pe pagina oficială a echipei, creată de ecoambasadori. 

De asemenea, se punctează articole ale unor promotori mass media (știre video, TV etc.), 

care au canalul de comunicare exclusiv pe această platformă. 

Nu se punctează distribuirile postărilor (share). 

• 0-50 de puncte: se acordă de către organizator pentru modul de organizare, 

vizibilitatea, originalitea, calitatea și impactul activităților desfășurate de o echipă, într-o lună 

de concurs. 

• 50 de puncte maxim: pentru fiecare filmuleț educațional (vlog) pe teme de mediu (max. 

1/ lună). Filmulețele trebuie să îndeplinească următoarele criterii: să aibă o durată de 3-10 

minute, să aibă conținut original și coerent, să dea dovadă de creativitate, să aibă o calitate 

decentă (min. 720 p). Cele mai bune 4 filmulețe realizate de toate echipele de concurs dintr-o 

lună vor fi publicate pe canalul de YouTube ecOprovocarea, cu menționarea autorului/ echipei 

de concurs. Filmulețele publicate vor primi 50 de puncte extra. 

• 5 puncte: pentru fiecare poză postată pe Instagram și fiecare instastory de la 

activitățile practice ale echipelor (max. 5 poze și 5 instastory-uri pe lună). Pentru a fi punctate, 

pozele trebuie să aibă #ecoprovocarea și #ecoambasador și tag @ecoprovocarea, să fie creative, 

de calitate bună și publice. Instastory-urile trebuie să aibă tag @ecOprovocarea, să fie creative, 

de calitate bună și publice. 

IMPORTANT! În raport/ în aplicație, trebuie atașate capturi de ecran ale story-urilor, 

deoarece linkul spre ele nu va funcționa după 24 de ore. Cele mai bune și relevante poze și 

instastory-uri vor fi preluate pe pagina de Instagram ecOprovocarea, cu menționarea autorului/ 

echipei de concurs. 


