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Regulament de participare în Campania 

 

,,VIAȚĂ PENTRU MEDIU, VIAȚĂ PENTRU OM” 

 

Organizată in cadrul unităților de învățământ din judetul Gorj 

 

1. ORGANIZATOR 

SERVICIUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ȘI A 

ACTIVITĂȚILOR DE SALUBRIZARE GORJ, cu sediul în Târgu Jiu, strada Victoriei nr. 

2-4, județul Gorj, CUI 12155092, telefon/fax 0253216132,telefon mobil 0728162669, adresă 

de email: sjgdasgorj@yahoo.com, reprezentat de director BORUGĂ SANDU OVIDIU. 

In parteneriat cu:  

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GORJ, persoană juridică de drept român, cu 

sediul în Târgu Jiu, Strada Victoriei 132-134, județul Gorj reprezentată de Inspector Școlar 

General ION IȘFAN, persoană delegată inspector școlar pentru educție permanentă GRIGORE 

ALEXANDRESCU, telefon 0728.066.558, email educativgj@gmail.com,  

 

AGENȚIA DE PROTECȚIE A MEDIULUI GORJ, persoană juridică de drept român, cu 

sediul în Târgu Jiu, Strada Unirii, reprezentată de director NICOLAE GIORGI, persoană 

delegată GHEORGHE FOMETESCU, telefon 0720 544 011,  

 

ASOCIAȚIA Team for NEXT GENERATION, cu sediul în orașul Novaci, județul Gorj, cod 

de înregistrare fiscală – CIF: 38405893,  reprezentată de președinte ELENA-IRINA SÎRBU, 

telefon mobil 0766.765.765, email: tng2office@gmail.com,  

 

CCR REBAT RO SRL , persoană juridică de drept român , cu sediul in  Bucureşti,  Calea 

Dorobanţi, nr. 53, Sector 1, 010555, , înregistrată la Registrul Camerei de Comerţ cu nr J 

40/11562/2009, CUI: RO 26300001, Telefon: 021.201.08.08; 021.200.04.93, Fax: 

021.200.04.94, adresă de email: office@ccrromania.ro, reprezentată prin Dr. Gheorghe Loloiu 

si Matthias Burger, având funcţia de Administratori, 

 

CCR LOGISTICS SYSTEMS RO SRL, persoană juridică de drept roman, cu sediul în 

Bucureşti, Calea Dorobanţi, Nr 53, Sector 1, înregistrată la Registrul Camerei de Comert cu nr 

J 40/2875/2008, CUI: RO 23321450, Telelefon: 021.201.08.08; 021.200.04.93, Fax: 021.200. 

04.94, adresa de email: office@ccrromania.ro, reprezentată prin Gheorghe Loloiu si Matthias 

Burger, având funcţia de Administratori,   
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FIRST RECYCLER S.R.L., cu sediul in localitatea Craiova, Str. Calea Bucuresti, nr.35, bl. 

21D, ap. 16, judetul Dolj si punct de lucru in localitatea Tg Jiu, str.Ciocarlau, nr.3, judetul Gorj, 

cod fiscal RO26213843, cont nr. RO35PIRB1700736154001000, deschis la PIRAEUS BANK 

Craiova, reprezentata de Clenciu Cristian, avind functia de Director General, 

 denumiți în continuare Organizatori/Parteneri  

 

2. TEMA ȘI PERIOADA DE DESFĂȘURARE 

 

2.1. Proiectul urmărește conștientizarea și educarea beneficiarilor cu privire la protejarea 

mediului înconjurător, modul de colectare și sortare a deșeurilor, importanța reciclării 

deșeurilor și încurajarea activităților de voluntariat. 

2.2.Campania se desfășoară în perioada 15.02.2018 - 05.06.2018 (Ziua Mediului 

înconjurător). 

2.3. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica perioada de desfășurare a concursului, pe 

perioada derulării acestuia, dar nu înainte de a anunța public acest lucru. 

2.4. Regulamentul este întocmit și va fi făcut public de către Organizatori, conform legislației 

din România prin afișarea acestuia pe pagina web www.cjgorj.ro. Organizatorii concursului își 

rezerva dreptul de a modifica, completa și/sau schimba Regulamentul, precum și dreptul de a 

suspenda și/sau înceta desfășurarea concursului, anunțând publicul prin intermediul site-ului, a 

adreselor scrise sau altor mijloace de comunicare.  

 

3. PARTICIPANȚI / UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

3.1.Concursul se adresează unităților de învățământ preuniversitar (fără unitățile de învățământ 

preșcolar) din cele 2 municipii (TG-JIU și MOTRU) și 7 orașe ale județului Gorj ( NOVACI, 

TISMANA, ROVINARI, TG-CĂRBUNEȘTI, TURCENI, ȚICLENI și BUMBEȘTI-JIU). 

3.2. Unitățile de învățământ se pot înscrie cu minim 50 de elevi, înmatriculați în anul școlar în 

curs. 

3.3. În cazul în care o unitate de învățământ are mai multe structuri, se poate face o singură 

înscriere, fie unitatea principală, fie două sau mai multe unități împreună. 

3.4. Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau au facilitat câștigarea de premii în 

cadrul Concursului, încălcând prevederile prezentului Regulament, Organizatorii au dreptul de 

a cere restituirea premiului astfel câștigat și de a acționa în instanță respectivele persoane, în 

vederea recuperării prejudiciilor aduse. 

3.5.Organizatorii își rezervă dreptul de a anula orice participare la Concurs ce se efectuează 

prin încălcarea prezentului Regulament. 

3.6. Prin înscrierea la Concurs, Participanții confirmă cunoașterea prevederilor prezentului 

Regulament și își exprimă acordul în privința acestora, înscrierea și participarea la Concurs 

implică obligativitatea respectării prezentului Regulament. 

http://www.cjgorj.ro/
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3.7. Participanții la ,, VIAȚĂ PENTRU MEDIU, VIAȚĂ PENTRU OM " sunt obligați să respecte 

termenii și condițiile prezentului Regulament, potrivit celor menționate mai jos. Prin 

participarea la concursul ,, VIAȚĂ PENTRU MEDIU, VIAȚĂ PENTRU OM ", în toate formele 

de desfășurare a acestuia, participanții sunt implicit de acord cu prevederile prezentului 

Regulament. 

4. PREMIILE  

Punctajul aferent fiecărei activități va fi acordat de către Organizatori conform grilei de 

evaluare, după trimiterea materialelor (ex: tabele participanți-elevi) de către unitățile de 

învățământ, făcându-se cunoscute și acestora, si publicate pe site. 

În cazul în care unitățile de învățământ nu pot atinge cantitățile specificate în prezentul 

Regulament pentru activitatea de colectare a deșeurilor, se pot asocia două sau mai multe 

școli, urmând ca premiul să fie împărțit după cum își stabilesc de comun acord. 

    Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 puncte.  

Pentru a putea accede la un premiu/mentiune, fiecare școală participantă trebuie sa 

acumuleze obligatoriu: minim 10 pct. pentru colectarea de baterii si acumulatori (D.B.A, 

50 kg) și minim 10 pct. pentru colectarea de DEEE-uri (100 kg), cât și să 

organizeze/participe la cel putin o activitate de ecologizare, cu minim 50 de elevi.   

La punctaje egale, departajarea se va face ținand cont de:  

            1. nr. de participanți la Seminariile de informare si conștientizare ce vor fi 

organizate în școli;       

            2. nr. de actiuni de ecologizare în care școala a fost implicată, în perioada de  

derulare a Campaniei-concurs “Viata pentru Mediu, Viata pentru OM” ;   

            3. nr. de participanti la actiunile de ecologizare  

 

Se vor acorda: 

     1 premiu –  I,  2 premii – II, 3 premii –  III și 3 premii - mențiune 

 

5. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE 

a) Unitățile de învățământ care vor lua parte la Concurs vor fi denumite în 

continuare ,, PARTICIPANȚI-ȘCOLI". 

b) Concursul se desfășoară exclusiv în școlile care s-au înscris la începutul 

concursului dându-și consimțământul spre a participa la toate activitățile 

acestuia, în perioada  15.02.2018-15.03.2018 

Exprimarea intenției de participare după terminarea perioadei de înscriere, nu va  

fi luată în calcul. 

c) Punctajul probelor se va acorda conform grilei de evaluare. 

d) Pentru a fi luată în calcul fiecare activitate, Participanții-Școli au obligația de a 

întocmi toate materialele de raportare. 

e) Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda punctaj activităților ce nu au 

materiale de raportare concludente și bine întocmite. 

f) Toate lucrările au obligația de a fi originale, Organizatorul eliminând lucrările 

ce pot reprezenta opere sau lucrări a altor autori. 
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6. SELECȚIA ȘI VALIDAREA PARTICIPANȚILOR 

a) Concursul vizează toate unitățile  de învățământ din mediul urban. Pentru fiecare 

oraș/municipiu se pot înscrie toate unitățile  de învățământ sau parteneriate între 

acestea. 

b) Un participant este oficial înscris în momentul completării formularului de 

participare. 

c) Pentru participarea la concurs, fiecare unitate de învățământ are obligația de a 

completa un formular de participare care va fi pus la dispoziție de către 

Organizatorul concursului. În cadrul acestui document se va specifica și numărul 

de elevi și profesori/persoana coordonatoare, de către directorul școlii, cu 

semnătură și ștampilă. 

7. ACTIVITĂȚI VIZATE ÎN CADRUL CONCURSULUI 

7.1.  Activități de ecologizare 

a) Activitățile de ecologizare se vor organiza individual sau în parteneriat de către 

unitățile de învățământ și constau în realizarea de curățenii în locuri țintite de 

acestea. 

b) Pentru a organiza o activitate de ecologizare, fiecare unitate de 

învățământ/parteneriat trebuie să stabilească o dată anume și un număr de 

participanți ( elevi-profesori), precum și să  informeze Organizatorul cu 7 zile 

înainte pentru a le fi  puse la dispoziție documentele de organizare a activităților 

de ecologizare, a materialelor necesare gestionării deșeurilor și pentru 

participarea efectivă alături de aceștia. 

c) Organizatorii vor preda fiecărei unități de învățământ/parteneriat, saci și mănuși 

pentru buna desfășurare a acțiunii de ecologizare și documentele cadru pentru 

participare : norme de siguranță, tabele de participare,acord pentru minori,etc. 

d) Fiecare Participant/Școală are obligația de a aduce la cunoștință elevilor normele 

de siguranță înainte de începerea acțiunii. 

e) Fiecare Participant/Școală va avea documentele de participare a minorilor 

completate înaintea începerii acțiunilor de voluntariat. 

f) Deșeurile vor fi colectate selectiv pe cel puțin 2 categorii. 

g) La fiecare sesiune de ecologizare pot participa toți elevii înscriși în anul în curs. 

Se vor face grupe de maxim 60 elevi însoțiți de 2-3 profesori. O unitate de 

învățământ poate organiza mai multe sesiuni de ecologizare. 

 Motivarea deciziei: ,, A fost stabilită limita maximă a unei grupe de 60 de elevi care pot 

participa la o acțiune de ecologizare deoarece din experiența anterioară a acțiunilor desfășurate 

de către Organizator, se pot supraveghea foarte ușor elevii și de asemenea, acest aspect se 

pretează la organizarea grupurilor de minori.  

h) Pentru a fi luată  în considerare proba, fiecare unitate de învățământ are obligația 

de a completa/ trimite: 
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- Un tabel de participare; 

- Acordul părinților privind participarea și  ca minorii să poată fie 

fotografiați/ filmați; 

- Fotografii și mici filmulețe din ziua respectivă. 

7.2. Activități de colectare deșeuri 

a) Acestea pot fi colectate atât la domiciliul elevilor cât și în interiorul unității 

de învățământ. 

b) Deșeurile vor fi colectate astfel: hârtie – carton, PET, doze aluminiu, baterii-

acumulatori (inclusiv auto) și DEEE-uri(ex: televizoare, monitoare, PC-uri, 

frigidere, masini de spalat, mixere, aspiratoare, scule și unelte electrice etc). 

c) Organizatorii vor pune la dispoziția Participanților containere pentru 

colectarea deșeurilor. 

              7.3. Activități creative 

a)  Fiecare unitate de învățământ poate organiza/realiza activități creative în funcție 

de  specificul și îndemânarea elevilor ( desene, picturi, confecții din materiale 

reciclate, poezii, eseuri, colaje foto, scurte filmulețe max.3 min. etc.) 

b) Fiecare unitate de învățământ poate participa cu maxim 10 lucrări. 

c) Lucrărolr vor fi notate de către un juriu stabilit la momentul corespunzător. 

8. ERORI. 

Reclamaţiile cu privire la premiul câştigat efectuate după data de semnare a Procesului-Verbal 

de Predare-Primire a premiului, nu vor fi luate în considerare şi nu va fi responsabilitatea 

Organizatorilor.  

În caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice acte de natură, a afecta imaginea Organizatorilor, 

aceştia îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situaţiei apărute.  

9. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 

Participanţilor la Campania-Concurs ,,Viata pentru Mediu, Viata pentru OM" le sunt ocrotite 

drepturile în conformitate cu prevederile Legii 677 / 2001 pentru protecţia persoanelor cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.  

Prin participarea la Campania-Concurs ,,Viata pentru Mediu, Viata pentru OM" 

Participanţii-Școli sunt de acord că, în cazul în care vor câştiga, numele, adresa şi fotografia lor 

să poată fi făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către Organizatori, în diverse 

materiale tipărite, fără nici un fel de pretenţie legată de acest aspect.  

10. LITIGII. 

Eventualele litigii apărute între organizatori şi participanţii la prezenta Campanie-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.  

 


