
REGULAMENTUL OFICIAL  
AL CONCURSULUI DE COLECTARE SELECTIVĂ 
“ȘCOALA ZERO WASTE” ediția 2013 
 
 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI  
1.1. Concursul de colectare selectivă "Școala Zero Waste" (denumit în cele ce urmează "Concursul") este 
organizat şi desfăşurat de Asociația EcoStuff România, asociație non-guvernamentală și non-profit din 
România, înregistrată la Registrul Național al ONG 1306/A/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 cunostinţa publicului.  
 
 

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI  
2.1. Concursul este organizat şi se desfăşoară în Judetul Timis, în cadrul unităților de învățământ primar 
și secundar.  
 
 

SECŢIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI  
3.1. Concursul se va desfăşura în perioada 15 aprilie – 31 mai 2013, inclusiv. Concursul se va desfăşura în 
conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.  
3.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi perioada 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 secundar, cu 
sediul în Județul Timiș, România. 
4.2. Nu au dreptul să participe unități de învățământ preșcolar, postliceal sau universitar precum nici 
unități de învățământ din alt județ.  
 
 

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI  
5.1. Fiecare clasă din fiecare școală participantă organizează acțiuni de colectare a deșeurilor reciclabile 
(hârtie, carton, plastic, PET, aluminiu). 
5.2. Se ține evidența tuturor cantităților de deșeuri colectate pe elev, clasă, unitate de învățământ. 
5.3. În acțiunile de colectare selectivă pot fi implicați și părinții elevilor sau comunitatea locală. 



5.4. Lista tuturor unităților de învățământ participante în concurs și clasamentul vor fi publicate pe site-
ul www.ecostuff.ro . 
5.5. Clasamentul școlilor va fi actualizat săptămânal în funcție de centralizările și informațiile trimise de 
fiecare unitate de învățământ în parte. 
5.6. Clasamentul final se calculează în funcție de cantitatea de deseuri reciclabile colectată per total 
unitate de învățământ (sau clasă), împărțită la numărul de elevi ai respectivei unități de învățământ (sau 
clase). 
5.7. La finalul Concursului, Organizatorul va acorda şcolilor care au colectat cea mai mare cantitate de 
deșeuri reciclabile per elev, precum și elevilor care au adunat cea mai mare cantitate de deșeuri premiile 
prezentate în  Secţiunea nr. 6 din prezentul Regulament. În acest sens, Organizatorul va încheia cu 
fiecare şcoală desemnată câştigătoare câte un act de donație având ca obiect aceste bunuri.  
 
 

SECŢIUNEA 6. BUNURILE ACORDATE ÎN CADRUL CONCURSULUI  
6.1. La sfârşitul concursului, în urma centralizarii datelor privind cantitățile de deșeuri reciclabile 
colectate per elev în fiecare clasă și unitate de învățământ participantă la Concurs Organizatorul va 
întocmi un clasament care va cuprinde denumirea şcolilor și numele primilor 10 elevi şi cantitățile 
colectate și predate în perioada 15 Aprilie - 31 Mai 2013 de către fiecare dintre aceștia. 
6.2. Școala care va aduna cea mai mare cantitate de deșeuri per elev va primi premiul I, următoarea 
şcoală clasată va primi premiul II, iar a treia școală clasată va primi premiul III. Elevul care va aduna cea 
mai mare cantitate de deșeuri va primi premiul I, următorul clasat va primi premiul II, iar al treilea elev 
clasat va primi premiul III. 
6.3. În cadrul Concursului se vor acorda premii după cum urmează: 
Pentru unități de învățământ 
1 premiu I - Tablă interactivă 
1 premiu II - Calculator + imprimantă multifuncțională 
1 premiu III - Videoproiector + ecran de proiecție 
Pentru elevi 
1 premiu I - Calculator/ laptop 
1 premiu II - Bicicletă 
1 premiu III – Aparat foto 
 
 

SECŢIUNEA 7. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA ŞI ACORDAREA BUNURILOR  
7.1. Bunurile se vor acorda în baza clasamentului final stabilit în urma calculării cantității totale de 
deșeuri colectate de fiecare școala și elev în parte. Clasamentul final se va întocmi în termen de 7 zile de 
la finalizarea Concursului.  
7.2. În cazul în care 2 sau mai multe şcoli colecteaz aceeaşi cantitate totală de deșeuri reciclabile per 
elev, departajarea se va face în funcție de cantitatea de plastic și PET colectată per elev.  
7.3. În cazul în care 2 sau mai mulți elevi colectează aceeaşi cantitate totală de deșeuri reciclabile, 
departajarea se va face în funcție de cantitatea de plastic și PET colectată de fiecare elev în parte. 
7.4. Înmânarea bunurilor se va face între 6 iunie – 10 iunie 2013, în baza unui Proces Verbal de predare 
primire (în care se vor menţiona: datele de identificare ale şcolii câştigătoare, precum şi ale 
reprezentantului legal).  
7.7. Nu se permite acordarea contravalorii în bani a bunurilor oferite în cadrul Concursului sau 
schimbarea parametrilor/caracteristicilor acestora.  
 



SECŢIUNEA 8. RĂSPUNDERE  
8.1. 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 declarată ca fiind colectată trebuie să fie egală cu cantitatea de deșeuri 
înregistrată și declarată de partenerii EcoStuff România care vor ridica aceste deșeuri. O diferență mai 
mare de 2% între cantitatea declarată de unitatea de învățământ și cea înregistrată de operatorul 
partener EcoStuff România poate atrage o penalizare cu 50% din cantitatea colectată în săptămâna în 
curs pentru tipul de deșeuri la care a fost observată diferența; 
c) Cantitatea de deșeuri colectată considerată oficială este cea declarată de partenerul EcoStuff România 
care va ridica deșeurile colectate de școlile participante la concurs; 
d) Toate unitățile de învățământ participante trebuie să semneze Convenția de participare; 
e) Nu pot participa în concurs clase sau grupuri de elevi, fără aprobarea direcțiunii; 
f) În concurs se pot înscrie și una sau mai multe clase chiar dacă întreaga școală nu participă. Clasele care 
participă la concurs fără a implica întreaga școală vor putea concura pentru toate premiile puse în 
concurs, mai puțin pentru Premiul I prezentat la punctul 6.1. din prezentul regulament. 
g) Școlile sau clasele participante la concurs trebuie să dispună de o modalitate de cântărire a deșeurilor 
colectate de elevi. 
h) Toate unitățile de învățământ înscrise în concurs trebuie să țină evidența clară a deșeurilor reciclabile 
colectate de fiecare clasă în parte.  
i) Fiecare clasă participantă trebuie să țină evidența clară a deșeurilor reciclabile colectate de fiecare 
elev în parte; 
j) Profesorii coordonatori au obligația să transmită această evidență către EcoStuff România la adresa de 
email: scoalazerowaste@ecostuff.ro sau completând formularul online aflat pe site-ul www.ecostuff.ro 
în fiecare zi de vineri până la ora 20.00 pe toată durata concursului. Informațiile vor fi regăsite pe pagina 
web a concursului. 
k) Premiile acordate primelor trei scoli câștigătoare vor reveni clasei din cadrul respectivei unități de 
învățământ care a adunat cea mai mare cantitate de deșeuri reciclabile per elev. 
 
 

SECŢIUNEA 9. ÎNCETAREA ŞI ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI ÎNAINTE DE TERMEN  
9.1. 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.  
9.2. Încetarea sau întreruperea concursului din motivele indicate mai sus determină încetarea 
obligaţiilor născute în sarcina Organizatorului în raporturile cu participanţii.  
9.3. 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 10. 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 11. 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 
 


