
 
 

„Tinerii aleg” 

 proiect de dezvoltare a conștiinței ecologice 

 și lupta împotriva schimbărilor climatice  

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI 

 

Concursul „Tinerii aleg” , proiect de dezvoltare a conștiinței ecologice și lupta 

împotriva schimbărilor climatice, este organizat de Viitor Plus, prin programul Eco 

Provocarea, cu sprijinul Ambasadei Franței la București și a Institutului Francez 

din România, și se adresează profesorilor și elevilor pasionați de mediu și interesați de 

tema schimbărilor climatice.  

 

PERIOADA DE DESFĂȘURARE 

Concursul Tinerii aleg se desfășoară în perioada 1 aprilie- 30 iunie 2022 și se 

adresează profesorilor și elevilor de liceu de pe întreg teritoriul României.  

 

ÎNSCRIEREA 

PENTRU PROFESORI. 

Înscrierea profesorilor în concursul Tinerii aleg se desfășoară în perioada 20 aprilie -

5 mai 2022. Concursul se adresează oricărui profesor care predă într-un liceu din 

România și susține lecții la una sau mai multe clase IX-XII. 

Profesorul se înscrie în concurs completând formularul de mai jos: 

Formular de înscriere în proiectul „Tinerii aleg - proiect de dezvoltare a 

conștiinței ecologice și lupta împotriva schimbărilor climatice” Survey 

(surveymonkey.com) 

https://www.surveymonkey.com/r/JB3DX5V
https://www.surveymonkey.com/r/JB3DX5V
https://www.surveymonkey.com/r/JB3DX5V


 
 

PENTRU ELEVI. 

Înscrierea elevilor în competiția Tinerii aleg se desfășoară în perioada 9-17 mai 

2022.  

Elevii sunt înscriși în concurs de către profesorul care a participat activ la concurs. 

Profesorul va completa tabelul (modelul poate fi găsit pe ecoprovocarea.ro) nominal și 

îl va trimite organizatorilor în termenul specificat. Un profesor poate recomanda 

minimum doi elevi din fiecare clasă la care a predat sesiunile de schimbări climatice. Nu 

există număr maxim pentru participare. 

 

MATERIALELE EDUCAȚIONALE 

PENTRU PROFESORI. 

Organizatorul pune la dispoziția participanților, profesori, un pachet de 5 materiale 

didactice, în limba română, legat de tema schimbărilor climatice, după cum urmează: 

1. Criza climatică (atelier introductiv), 2. Cauzele schimbărilor climatice, 3. Consecințele 

schimbărilor climatice, 4. Răspunsuri și soluții, 5. Amprenta de carbon.  

 

Organizatorul facilitează un webinar introductiv și explicativ, deschis tuturor 

profesorilor înscriși, miercuri 4 mai, ora: 16.00 – 17.30. 

 https://us06web.zoom.us/j/85661183973?pwd=cDZGVkZRNk9YWEh0a3NucmtlUE85UT09 

 

PENTRU ELEVI. 

Organizatorul va pune la dispoziție elevilor înscriși proiectul Tinerii aleg un ghid 

informativ legat de tehnici de comunicare, informare și influencing în social media, 

pe teme de mediu, precum și instrumente de identificare a surselor corecte de 

informații dar și fake-news în comunicările online, cu tematica de mediu.  

Ghidul va fi disponibil doar elevilor înscriși în concursul Tinerii aleg. 

https://us06web.zoom.us/j/85661183973?pwd=cDZGVkZRNk9YWEh0a3NucmtlUE85UT09


 
 

Organizatorul va facilita accesul la un webinar introductiv și explicativ ce se va adresa 

tuturor elevilor înscriși în concurs, miercuri, 18 mai, ora: 15.00 – 16.30. 

 

 https://us06web.zoom.us/j/82965093277?pwd=aWdCZndaWnorNHB1ZHgyaEVuS0hQUT09 

 

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI TINERII ALEG 

 

PENTRU PROFESORI.  

După completarea formularului și înscrierea în competiția Tinerii aleg (vezi punctul 

Înscriere), profesorul va primi prin email confirmarea înscrierii și un model de 

declarație pe proprie răspundere privind acordul față de prezentul regulament și 

regulile GDPR (protecția datelor cu caracter personal). După completarea documentului, 

profesorul va retrimite organizatorilor acordul scris, în lipsa căruia organizatorul nu 

poate valida înscrierea acestuia.  

După participarea la webinarul de instruire, miercuri 4 mai, ora: 16.00 – 17.30, 

profesorul va primi prin email un pachet de 5 materiale didactice, în limba română, legat 

de tema schimbărilor climatice, după cum urmează: 1. Criza climatică (atelier 

introductiv), 2. Cauzele schimbărilor climatice, 3. Consecințele schimbărilor 

climatice, 4. Răspunsuri și soluții, 5. Amprenta de carbon.  

Profesorul va realiza predarea celor 5 sesiuni la cât mai multe clase de elevi dar și 

raportarea acestora către organizator în perioada 5 - 31 mai 2022. 

Este considerat participant activ la concurs profesorul care a predat minimum o 

sesiune la cel puțin o clasă de elevi sau către minimum 25 de elevi și a recomandat cel 

puțin doi elevi în concursul Tinerii aleg. După raportarea dovezilor diseminării și la 

încheierea competiției, profesorul va primi o diplomă/adeverință de participare în 

proiectul Tinerii aleg.  

 

https://us06web.zoom.us/j/82965093277?pwd=aWdCZndaWnorNHB1ZHgyaEVuS0hQUT09


 
 

Este considerat participant eligibil pentru premiu profesorul care a diseminat 

materialele educaționale și poate raporta activitățile la cel puțin două clase diferite sau 

minimum 50 de elevi diferiți și a recomandat cel puțin 4 elevi în concursul Tinerii 

aleg. După raportarea dovezilor diseminării și la încheierea competiției, profesorul va 

primi o diplomă/adeverință de participare în proiectul Tinerii aleg.  

 

PENTRU ELEVI. 

Elevii recomandați sunt pasionați de mediu, de social media și își doresc să distribuie 

către comunitățile lor mesaje legate de natură, mediu sau schimbări climatice.  

Lista elevilor recomandați, sub forma unui tabel nominal al cărui model îl va regăsi pe 

site, în pagina alocată concursului Tinerii aleg, în website-ul ecoprovocarea.ro, va fi 

expediată de profesor către organizator în perioada 9-17 mai 2022.  

După participarea la webinarul de instruire, miercuri, 18 mai, ora 15:00 -16:30, elevul 

va posta în contul personal de Instagram 3 subiecte/teme de mediu, pe care le va 

alege și le va documenta urmând indicațiile din cadrul webinarului.  

Elevul va folosi obligatoriu în toate cele 3 postări aceste etichete: #ecoprovocarea, 

#tineriialeg, #EuropeanYearOfYouth. 

Este considerat participant activ la concurs elevul care a participat la webinar și a 

realizat, cu bună-credință, 3 postări în contul său de Instagram, pe teme de mediu. După 

raportare, la finalul concursului Tinerii aleg elevul va primi o diplomă de influencer de 

mediu.  

Este considerat participant eligibil pentru premiu elevul care a reușit că creeze un 

impact, prin metode etice și legale, în propria comunitate, a obținut minimum 120 de 

likes și minimum 1.500 reach pentru cele 3 postări. Elevul va dovedi cu fotografii și 

capturi de ecran expediate organizatorilor impactul menționat mai sus. La finalul 

concursului Tinerii aleg elevul va primi o diplomă de influencer de mediu. 

 



 
 

RAPORTAREA ACTIVITĂȚILOR 

PENTRU PROFESORI.  

Profesorii vor realiza în timpul fiecărei sesiuni realizate cu elevii fotografii relevante din 

care să se poată deduce că au fost folosite materialele didactice din concursul Tinerii 

aleg, iar numărul raportat al elevilor să coincidă cu cel din fotografii. Aceste fotografii, 

precum și câteva detalii despre experiență vor încărcate în formularul de mai jos:  

Formular de raportare în proiectul „Tinerii aleg - proiect de dezvoltare a conștiinței 

ecologice și lupta împotriva schimbărilor climatice” Survey (surveymonkey.com) 

Raportarea poate fi făcută o singură dată în perioada 19-31 mai 2022. 

 

PENTRU ELEVI. 

Elevii activi în concurs vor realiza 3 postări în conturile personale de Instagram, pe 3 

teme de mediu și vor folosi, în toate cele 3 postări, aceste etichete: #ecoprovocarea, 

#tineriialeg, #EuropeanYearOfYouth. 

Elevii care au reușit să obțină un impact, prin metode etice și legale, în propria 

comunitate, de minimum 120 de likes și minimum 1.500 reach pentru cele 3 

postări, va face dovada reach-ului obținut prin capturi de ecran expediate către 

organizator, la email: monica.tanase@viitorplus.ro sau pe instagram @ecoprovocarea 

 

PREMIILE 

Profesorul care a diseminat sesiunile educaționale primite în cadrul proiectului  Tinerii 

aleg către mai mult de 50 de elevi este eligibil pentru a primi premiul concursului: un 

laptop performant, în valoare de 500 de euro.  

Elevul care a creat un impact în comunitatea sa, cu 3 teme de mediu, prin metode etice și 

legale, de minimum 120 de likes și minimum 1.500 reach pentru cele 3 postări și  

 

https://www.surveymonkey.com/r/W9BPYJP
https://www.surveymonkey.com/r/W9BPYJP
mailto:monica.tanase@viitorplus.ro


 
poate face dovada reach-ului obținut prin capturi de ecran, conform acestui regulament, 

este eligibil pentru a primi premiul concursului  Tinerii aleg, o trotinetă electrică în 

valoare de 300 de euro. 

 

ACORDAREA PREMIILOR 

Validarea dovezilor raportate și a listelor profesorilor și elevilor eligibili pentru premii 

va fi realizată de organizatori în perioada 2-7 iunie 2022.  

Desemnarea câștigătorilor se va face prin tragere la sorți, în platforma random.org, în 

prezența partenerilor și a participanților interesați.  

Premierea concursului Tinerii aleg va avea loc în ziua de 9 iunie 2022.  

 

RĂSPUNDERE 

Participanții sunt în întregime responsabili de conţinutul imaginilor trimise 

pentru raportare sau în alt scop. 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. 

 

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. 

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. 

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

cep@viitorplus.ro, până la data de 14 iunie 2021 (inclusiv). Prezentul Regulament este 

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

 

http://www.ecoprovocarea.ro/

