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REGULAMENTUL OFICIAL  
AL CONCURSULUI DE EDUCAȚIE ECOLOGICĂ 
“ȘCOALA ZERO WASTE” ediția 2018 
 
 
 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI  
1.1. Concursul de educație ecologică "Școala Zero Waste" (denumit în cele ce urmează "Concursul") este organizat de Asociația 
EcoStuff România, asociație non-guvernamentală și non-profit din România, înregistrată la Registrul Național al ONG 
6/09.05.2012, cod de înregistrare fiscală 30178841, reprezentată prin președinte Radu Rusu (denumită în cele ce urmează 
"Organizatorul").  
1.2. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe site-ul 
web www.ecostuff.ro.  
1.3. Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al Concursului, potrivit celor 
menţionate mai jos ("Regulamentul Oficial").  
1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări 
să intre în vigoare numai după aducerea acestora la cunoștinţa publicului.  
 
 

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI  
2.1. Concursul este organizat şi se desfăşoară în România, în cadrul unităților de învățământ primar și gimnazial. În concurs se 
pot inscrie și participa toți elevii din clasele I – VIII din România. 
 
 

SECŢIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI  
3.1. Concursul se va desfăşura în perioada 5 Martie – 11 Mai 2018, inclusiv. Concursul se va desfăşura în conformitate cu 
prevederile prezentului Regulament Oficial.  
3.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica perioada de desfășurare a Concursului pe parcursul derulării acestuia, dar 
nu înainte de a modifica prezentul Regulament Oficial şi de a anunţa acest lucru public pe site-ul www.ecostuff.ro.  
 
 

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE  
4.1. La concursul „Școala Zero Waste” poate participa orice unitate de învățământ primar și gimnazial, cu sediul în România. 
4.2. Nu au dreptul să participe unități de învățământ preșcolar, liceal, postliceal sau universitar.  
 
 

SECŢIUNEA 5. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS   
1. Perioada în care școlile interesate să participe se pot înscrie este 12 Februarie – 2 Martie 2018.  
2. O școală se poate înscrie la una sau la ambele secțiuni ale concursului astfel: 

a. Sectiunea clasele 1-4 
b. Sectiunea clasele 5-8 

3. În cazul în care o școală se înscrie la ambele secțiuni, fiecare secțiune va avea propriul profesor coordonator 
4. O școala este considerată înscrisă dacă indeplinește concomitent următoarele cerințe: 

a. A completat formularul de înscriere online accesibil de pe pagina web www.EcoStuff.ro 
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b. Sunt înscriși cel puțin 20 de elevi, indiferent de clasă, sub îndrumarea profesorului coordonator desemnat. Dacă se 
dorește înscrierea mai multor clase, fiecare sub îndrumarea unui profesor, trebuie desemnat un profesor 
coordonator pe secțiune/școală. Nu există număr maxim de elevi care poate fi înscris în competiție, dar odată 
înscrisă, școala nu poate modifica numărul elevilor direct participanți în competiție. 

c. A desemnat profesorul coordonator pe fiecare secțiune de înscriere (dacă este cazul) 
d. A completat și transmis convenția de participare la concurs împreună cu tabelul nominal cu elevii înscriși și 

participanți la concurs. Convenția de participare va fi transmisă către școala interesată să se înscrie după ce aceasta 
a completat formularul de înscriere online. 

 
 

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CONCURSULUI  
6.0. Începând cu ediția 2018 concursul este structurat pe două secțiuni, fiecare secțiune având listă de activități separată 
6.1. Pe durata de desfășurare a concursului elevii înscriși și profesorul coordonator vor organiza acțiuni de colectare a deșeurilor 
reciclabile, activități și sesiuni de educație ecologică, proiecții de materiale educative, ateliere de reciclare creativă etc., atât 
pentru ei, cât mai ales pentru ceilalți elevi din școala și pentru comunitatea locală. 
6.2. Toate deșeurile reciclabile colectate vor fi valorificate de către fiecare școală în parte. 
6.3. Punctele acordate pentru cantitățile de reciclabile colectate de o școală au la bază notele de cântar trimise către 
organizatorii Concursului după ridicarea reciclabilelor de către operator/colector, notă din care trebuie să reiasă clar numele 
școlii respective. 
6.4. Pe durata desfășurării concursului vor trebui realizate și trimise către organizatori fotografii reprezentând diferitele acțiuni 
întreprinse de elevi. O parte dintre aceste fotografii și acțiuni vor fi promovate pe pagina de Facebook a concursului - 
https://www.facebook.com/scoalazerowaste/ 
6.5. Lista tuturor unităților de învățământ participante în concurs și clasamentul final vor fi publicate pe site-ul www.ecostuff.ro 
6.6. Clasamentul final pentru școli se stabilește în funcție punctele obținute pentru pentru diversele activități organizate din 
lista propusă de organizatori. Listele cu activitățile propuse pentru fiecare dintre cele două secțiuni vor fi făcute publice după 
încheierea perioadei de înscrieri. Acestor puncte li se adaugă punctele obținute pe cantitatea de deseuri reciclabile colectată 
în fiecare secțiune de înscriere în parte. 
6.7. La finalul Concursului, Organizatorul va acorda şcolilor care au adunat cele mai multe puncte premiile prezentate în  
Secţiunea nr. 8 din prezentul Regulament. În acest sens, Organizatorul va încheia cu fiecare şcoală desemnată câştigătoare câte 
un act de donație având ca obiect respectivele bunuri.  
6.8. Cei mai buni și implicați elevi din primele școli clasate vor participa la o tabără de educație ecologică organizată lângă 
Timișoara în a doua jumătate a lunii August 2018. Dintre acești elevi vor fi desemnați câștigătorii ediției 2018 a Concursului. 
Selecția acestor elevi se va face ținând cont de propunerea profesorului coordonator și de un material video trimis de fiecare 
dintre acești elevi..  
 
 

SECŢIUNEA 7. ACORDAREA ȘI CALCULUL PUNCTELOR  
7.1. Cantitatea minimă de deșeuri reciclabile care trebuie colectată de o școală participantă în concurs este de 500 de kilograme 
care poate fi constituită dintr-un sigur tip de deșeuri (ex. hârtie) sau poate fi amestec. Această cantitate trebuie colectată și 
predată până cel târziu în ultima zi a concursului, 11 Mai 2018. Școala care nu reușește colectarea acestei cantități minime este 
descalificată. 
7.2 Dacă o școală este înscrisă la ambele secțiuni, cantitatea minimă ce trebuie colectată este de 500 de kilograme pentru 
fiecare dintre secțiuni. 
7.3. Punctele acordate pentru colectarea deșeurilor reciclabile sunt următoarele: 

a. 2.000 puncte pentru atingerea cantității minime de 500 de kilograme 
b. 3.000 puncte pentru atingerea cantității de 1 tonă (1.000 kilograme) 
c. 10 puncte pentru fiecare 100 kilograme de hârtie și/carton colectate 
d. 40 puncte pentru fiecare 100 kilograme de plastic colectate 
e. 200 puncte pentru fiecare 100 kilograme de aluminiu colectate 
f. 300 puncte pentru fiecare 100 kilograme de deee-uri 
g. 10 puncte pentru fiecare kilogram din cantitatea medie de deșeuri colectate de elevii inscriși în competiție.  
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h. Nu intră în calcul deșeurile de sticlă și nici cele de fier vechi 
 

EXEMPLU DE CALCUL 
Școala este înscrisă cu 25 de elevi și colectează 
4567 kg hârtie + 567 kg plastic + 67 kg aluminiu + 15 kg deee-uri= 5216 kg total 
Cantitatea medie colectată per elev este 5216 / 25 = 208,64 kg 
 
Puncte acordate 
2000 puncte pentru atingerea pragului minim de 500 kilograme 
3000 puncte pentru atingerea pragului de 1000 kilograme 
45,67 x 10 puncte = 456 puncte pentru hârtie 
5,67 x 40 puncte = 226 puncte pentru plastic 
0,67 x 200 puncte = 134 puncte pentru aluminiu 
0,15 x 300 puncte = 45 puncte pentru deee-uri 
208,64 x 10 puncte = 2086 puncte pentru cantitatea medie colectată per elev 
 
Total puncte - 7947 

 
7.4. Puncte vor fi obținute mai ales prin organizarea și realizarea diferitelor activități din lista propusă de organizatori. Lista 
oficială va fi făcută publică după încheierea perioadei de înscrieri.  
 
7.5. Punctajul care însoțește activitățile recomandate este punctajul maxim ce poate fi acordat pentru respectiva activitate. 
Punctajul va fi acordat procentual, 25%, 50%, 75% sau 100% în funcție de calitatea activității respective. Asta înseamnă că 
pentru unele activități puteți fi punctați cu doar 25% din acel punctaj maxim, în timp ce pentru altele puteți primi punctajul 
maxim. 
 
NOTĂ: Nu este obligatorie organizarea și realizarea tuturor activităților din listă. Fiecare profesor coordonator poate alege din 
lista propusă activitățile pe care le consideră mai utile pentru elevi sau pe cele care pot favoriza urcarea în clasament prin 
acumularea de puncte. Fiecare activitate va trebui documentată foto sau video pentru a fi validată de organizatori. 
 

EXEMPLU ACTIVITĂȚI: 
Activități punctate cu 200 de puncte 
-  realizarea unui set reguli de urmat în clasă/școală pentru reducerea deșeurilor produse în clasă/școală 
 
Activități punctate cu 500 de puncte 
- realizarea / crearea unui panou informativ SZW în școală privind diverse tipuri de deșeuri 
 
Activități punctate cu 1000 de puncte 
-  realizarea unui filmuleț motivațional sau educațional adresat colegilor din școală sau comunității locale   
 
Activități punctate cu 2000 de puncte 
-  organizarea unui studiu pentru a identifica deșeurile care sunt generate în școala, ce tipuri, greutate etc. de către 
cine sunt generate și ce trebuie făcut pentru a reduce cantitățile sau pentru a îmbunătăți modul de utilizare al 
resurselor (hârtie, curent electric, apă etc.). Cu alte cuvinte găsirea și implementarea măcar a unei soluții prin care să 
se reducă acele cantități (ex: ce fel de mâncare aduc de acasă, cum este împachetată sau ambalată, ce ar putea 
schimba etc. sau cantitatea de hârtie consumată la secretariat, cantitatea de cretă folosită etc.) 
 

 

SECŢIUNEA 8. BUNURILE ACORDATE ÎN CADRUL CONCURSULUI  
8.1. La sfârşitul concursului, în urma centralizării datelor privind activitățile educaționale ecologice organizate și cantitățile de 
deșeuri reciclabile colectate și predate sau valorificate de fiecare unitate de învățământ participantă la Concurs, Organizatorul 
va întocmi clasamentul final. 
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8.2. Pentru fiecare dintre cele două secțiuni ale concursului, școala care va aduna cele mai multe puncte va primi premiul I, 
următoarea şcoală clasată va primi premiul II, iar a treia școală clasată va primi premiul III.  
8.3. Selecția celor mai buni elevi care vor participa în Tabăra Zero Waste Summer Camp se va face ținând cont de propunerea 
profesorului coordonator și de un material video trimis de fiecare dintre acești elevi. 
8.4. Pe parcursul taberei de educație ecologică Zero Waste Summer Camp elevii vor fi evaluați de organizatori, parteneri și 
profesorii implicați, pe baza punctajului obținut urmând a fi stabiliți câștigătorii primelor 3 locuri precum și cele 10 mențiuni și 
alte premii surpiză, la fiecare secțiune în parte. 
8.5. Participă în tabără câte 5 elevi din fiecare școală clasată pe locurile 1, 2 și 3 atât la secțiunea 1-4, cât și la secțiunea 5-8. 
Participă în tabără câte 3 elevi din școlile clasate "mențiune" la secțiunea 5-8 
 
8.5. În cadrul Concursului se vor acorda premii după cum urmează: 
Pentru unități de învățământ, la fiecare secțiune în parte : 
premiu I – Pachet Tablă interactivă + Videoproiector 
premiu II - Laptop + Imprimantă multifuncțională 
premiu III – Videoproiector 
 
Pentru elevi, la fiecare secțiune în parte 
premiu I - Laptop 
premiu II - Bicicletă 
premiu III – Tabletă 
 
Pentru profesori coordonatori – profesorii coordonatori ai celor trei școli câștigătoare, la fiecare secțiune în parte - Tabletă 
 
 

SECŢIUNEA 9. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA ŞI ACORDAREA BUNURILOR  
9.1. Bunurile se vor acorda în baza clasamentului final stabilit în urma calculării punctelor obținute de unitățile de învățământ 
înscrise pentru fiecare secțiune de înscriere în parte. Clasamentul final se va întocmi în termen de maxim 10 zile de la finalizarea 
Concursului.  
9.2. În cazul în care 2 sau mai multe şcoli cumulează același număr de puncte, departajarea se va face în funcție de cantitatea 
totală de deșeuri reciclabile colectată per elev.  
9.3. Înmânarea bunurilor se va face până în 18 Iunie 2018, în baza unui Proces Verbal de predare primire și Act de Donație.  
9.4. Nu se permite acordarea contravalorii în bani a bunurilor oferite în cadrul Concursului sau schimbarea 
parametrilor/caracteristicilor acestora.  
 
 

SECŢIUNEA 10. RĂSPUNDERE  
10.1. Prin participarea la Concurs, școlile și elevii participanți declară pe propria răspundere că au luat la cunoştinţă şi sunt de 
acord cu următoarele:  
a. Participantul este singur răspunzător pentru orice declaraţie neconformă cu realitatea 
b. Cantitatea de deșeuri colectată considerată oficială este cea care rezultă din bonurile de cântar primite de la școlile 
participante 
c. Toate unitățile de învățământ participante trebuie să semneze Convenția de participare 
d. Nu pot participa în concurs clase sau grupuri de elevi, fără aprobarea direcțiunii 
e. Fiecare activitate organizată și realizată va trebui documentată foto sau video pentru a fi validată de organizatori. Din 
fotografii sau înregistrarea video trebuie să reiasă clar că activitățile au avut loc în perioada de desfășurare a concursului. În caz 
contrar acestea nu vor fi luate în considerare. 
f. O parte dintre fotografiile care prezintă elevii implicați în diverse activități educaționale vor fi promovate public pe pagina de 
Facebook a concursului și pe site-ul EcoStuff.ro. Participantul trebuie să se asigure că are (dacă este nevoie) acordul părinților 
pentru publicarea fotografiilor respective. 
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g. Organizatorul își rezervă dreptul de a folosi în nume propriu sau prin cesiune către partenerii concursului, orice material 
fotografic, video și audio cu participanții în cadrul concursului Școala Zero Waste și Zero Waste Summer Camp, realizate în 
timpul desfasurarii acestui concurs. 
 
 

SECŢIUNEA 11. ÎNCETAREA ŞI ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI ÎNAINTE DE TERMEN  
11.1. Concursul va putea înceta sau poate fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie 
ce va fi anunţată public şi care va respecta prevederile legale. Prin aducerea la cunoştinţa publicului a unei astfel de decizii, 
concursul va înceta/se va întrerupe de drept şi nicio parte interesată nu va putea avea temei pentru a pretinde continuarea 
acesteia sau orice fel de despăgubiri.  
11.2. Încetarea sau întreruperea concursului din motivele indicate mai sus determină încetarea obligaţiilor născute în sarcina 
Organizatorului în raporturile cu participanţii.  
11.3. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudare a concursului, abuz sau orice 
alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi desfăşurarea concursului, inclusiv de 
a modifica procedura de desfăşurare a concursului.  
 
 

SECŢIUNEA 12. LITIGII  
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în 
care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul 
Organizatorului.  
 
 

SECŢIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL  
Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participanţii la următoarea adresă de Internet: www.ecostuff.ro.  
Prin participarea la acest Concurs, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor 
şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.  
 
 
Organizator,  
ASOCIATIA ECOSTUFF ROMANIA 
 
 
 
Prin președinte  
Radu Rusu 
 
 
 
 


