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REGULAMENTUL CONCURSULUI „GreenUp my School” 
 
 
  
I. ASPECTE GENERALE  
 
I.1. Organizatorii concursului “GreenUp my School”, sunt: 
TGP- The Green Project SRL cu sediul în Tăuții Măgherăuș, str. 23, nr, 82, jud. Maramureș, înmatriculată la 
Registrul comerțului sub nr. J24/1026/2021, cod unic de inregistrare RO 36712336, reprezentată prin Ana Iacob 
Solomes, în calitate de administrator 
și Asociația VOLENS, cu sediul social în București, str. Arhiereul Calist nr. 9, cam.1, et.1, ap.2, sector 2, 
înregistrată la Judecatoria sector 2 București in Reg. Asociații și Fundații sub nr. 53/03.04.2014, CUI nr. 
33190033, cont RO60PIRB4244765678001000, deschis la banca First Bank, reprezentată legal de d-na Adriana-
Ioana Lungu, în calitate de Președinte. 
 
I.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare 
“Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi Participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica 
Regulamentul pe parcursul desfăşurării concursului, având obligaţia de a anunţa publicul şi participanţii în mod 
oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea iniţială. Anumite aspecte obiective apărute pe 
durata desfăşurării Concursului pot determina lămuriri/detalieri/completări ale prezentului Regulament. 
Regulamentul va fi modificat în consecință, fără a avantaja/dezavantaja pe vreunul dintre participanţi, iar 
modificările vor fi făcute publice cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare. 
 
I.3. Concursul “GreenUp my School”, are ca scop  educarea copiilor și tinerilor din cadrul unităților școlare 
participante în privința importanței colectării selective și a reciclării deșeurilor electrice și electronice (DEEE) . 
Competiția va facilita și desfășurarea de activități în natură și în comunitate în timpul Săptămânii Verzi. 
 
II. ARIA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 
 
II.1. Concursul se desfăşoară în județele Maramureș, Cluj, Satu Mare și Sălaj, în unitățile de învăţământ 
preşcolar, şcolar şi liceal, înscrise în Patrula de Reciclare și care și-au exprimat dorința de a participa printr-un 
email la adresa office@patruladereciclare.ro  
 
III. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 
 
III.1. Dreptul de participare 
 
III.1.1. La Concurs pot participa toate unitățile de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal din județele Maramureș, 
Cluj, Satu Mare și Sălaj înscrise în Patrula de Reciclare și care și-au exprimat dorința de a participa printr-un 
email la adresa office@patruladereciclare.ro până la data de 20 martie 2023. 
 
III.1.2. Pot fi înscriși mai mulți Profesori Coordonatori de la aceeași unitate școlară. 
 
III.1.3.Fiecare Profesor Coordonator își va forma o echipă  (numită în continuare patrulă școlară) de 15-25 de 
preșcolari/elevi (din aceeași grupă/clasă sau din grupe/clase diferite) care se vor implica în proiect. 
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III.2. Derularea concursului 
  
III.2.1. Între 27 februarie – 26 mai 2023, sub îndrumarea Profesorilor Coordonatori, Patrulele școlare pun în 
practică propriile activități (activități educative, de informare, de creație și de colectare) prin care își vor 
informa comunitatea despre importanța colectării selective și a reciclării deșeurilor electrice și electronice și 
vor colecta astfel de obiecte în școală.   
 
III.2.2. Concursul va premia:  
a) echipele care au colectat cele mai mari cantități de deșeuri electrice și electronice (DEEE), la nivelul celor 4 
județe  până în data de 26 mai 2023 ( sunt eligibile pentru această secțiune echipele care au colectat și predat  
minimum 200 de kg de DEEE). 
 
b) echipa care a colectat cea mai mare cantitate de baterii și acumulatori uzați, la nivelul celor 4 județe  până 
în data de 26 mai 2023 ( sunt eligibile pentru această secțiune echipele care au colectat și predat minimum 40 
de kg de baterii/acumulatori consumați). 
 
c) echipele care au realizat cea mai inspirată creație până în data de 26 mai 2023 (sunt eligibile pentru această 
secțiune echipele care au colectat și predat minimum 100 kg de DEEE și care indeplinesc criteriile de jurizare 
descrise mai jos): 
 
Creația trebuie să cuprindă minimum 6 dintre următoarele cuvinte cheie (sau declinările lor): ”deșeuri”, 
”reciclare”, ”grijă”, ”natură”, ”împreună”, ”albină”,”viitor”.  
 
La  grupa de vârstă 7- 9  ani va fi premiată  o poveste /poezie/ghicitoare amuzantă, ilustrată cu unul sau mai 
multe desene, poze sau benzi desenate. 
 
La  grupa de vârstă 10-13 ani va fi premiată  o poveste /poezie/ghicitoare amuzantă, ilustrată cu unul sau mai 
multe desene, poze sau benzi desenate. 
 
La  grupa de vârstă 14-16 ani – va fi premiat un scurt clip video (max 1 minut) / eseu/ articol de blog (max 350 
cuvinte) ilustrat cu unul sau mai multe desene, poze sau benzi desenate.  
 
Textul și imaginea trebuie să formeze un concept unitar. Aceste creații pot fi realizate individual sau de mai 
mulți elevi (dacă este cazul, premiul urmând să fie împărțit). 
 
Cele trei premii se vor acorda prin câte o tombolă pentru fiecare grupă de vârstă, în direct, online. Vor fi eligibile 
pentru tragerea la sorți creațiile punctate cu minimum 8.5, provenind de la echipe care au colectat minimum 
100 kg de DEEE.  
Se vor puncta:  

- Folosirea tuturor cuvintelor date – 2 puncte 
- Corectitudinea gramaticală, ortografică și de exprimare – 1 puncte 
- Calitatea, creativitatea desenelor / imaginilor / ilustratiilor – 2 puncte 
- Caracterul umoristic al conceptelor text - imagine – 3 puncte 
- Originalitatea conceptului text-imagini – 2 puncte 
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III.2.3. Raportarea activității și jurizare  
 
III.2.3.a. Preluarea deșeurilor electrice, bateriilor și acumulatorilor uzați din incinta unității de învățământ se 
vor face până la data de 26 mai 2023 de către rezentanții TGP prin programarea făcută de Profesorii 
Coordonatori la numărul 0744 781 781 până la date de 19 mai 2023. 
III.2.3.b La categoria cele mai mari cantități de deșeuri electrice și electronice se vor lua în considerare cumulat: 

- DEEE preluate din unitatea școlară 
și  

- DEEE preluate din surse externe -comenzile de preluare DEEE de la domiciliu sau firme făcute la 
numărul de tel 0744 781 781 cu precizarea să fie trecute în contul unei unității școlare participantă la 
concurs- vor fi  calculate la cantitatea finală colectată de acea unitate școlară. Comenzile externe vor fi 
confirmate de Profesorul coordonator. 

 
III.2.3.c La categoria cea mai mare cantitate de baterii și acumulatori se vor lua în considerare cumulat: 

- Bateriile și acumulatorii portabili preluate din unitatea școlară 
și 

- Cantități de minimum 20 de kg baterii și acumulatori portabili preluate dintr-o singură locație prin 
comenzi la telefon 0744 781 781  cu precizarea să fie trecute în contul unei unității școlare participantă 
la concurs- vor fi  calculate la cantitatea finală colectată de acea unitate școlară. Comenzile externe vor 
fi confirmate de Profesorul coordonator. 
 

II.2.3.d La categoria Cea mai inspirată creație, Profesorii Coordonatori vor trimite lucrările la adresa de email 
office@patruladereciclare.ro (prin wetransfer, pentru fișiere care depășesc 5 MB) precizând numele 
autorului/autorilor și grupa de vârstă a acestora, până la data de 26 mai 2023. Acolo unde există conturi de 
social media ale profesorilor, ale Patrulei sau școlii, profesorii pot posta direct creațiile copiilor și trimite 
organizatorilor link-ul la respectivele postări. 
 
III.2.3.d  Între 27 mai – 2 iunie 2023: organizatorii vor juriza și evalua echipele eligibile pentru toate categoriile 
de premii.  
 
III.2.4. Desemnarea câștigătorilor  
 
III.2.4.a. La categoriile Cele mai mari cantități DEEE și Cea mai mare cantitate de baterii și acumulatori uzați, în 
ziua de 6 iunie 2023, organizatorii vor anunța câștigătorii în ziua de 6 iunie 2023, prin afișarea listei pe 
https://www.facebook.com/TheGreenProject.ro  
 
 
III.2.4.b. Până la 20 iunie 2023, câștigătorii acestor categorii vor comanda online premiile exclusiv de pe 
platforma online a furnizorului desemnată de organizatori. 
 
III.2.4.c La categoria Cea mai inspirată creație,  în ziua de 6 iunie 2023, va fi organizată online o tombolă în 
care vor intra lucrările care au obținut între 8.5 și 10 puncte pe criteriile menționate la pct. III.2.2.a) Se va acorda 
câte 1 premiu la fiecare grupă de vârstă. Câștigătorii vor fi afișați pe site-urile                               
www.patruladereciclare.ro și www.thegreenproject.ro și pagina de Facebook 
https://www.facebook.com/TheGreenProject.ro 
 
III.2.4.d. Câștigătorii  acestei categorii vor primi premiile până la data de 16 iunie. 
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IV. PREMII  
 
IV.1. Vor fi acordate 3 categorii de premii:  

1. Cele mai mari cantități DEEE (Premiile I, II și III) 
2. Cea mai mare cantitate de baterii (1 premiu) 
3. Cea mai inspirată creație (3 premii) 

 
IV.1.1. Premiile „Cele mai mari cantități DEEE”.  
Sunt eligibile patrulele școlare care au colectat și predat până la data de 26 mai 2023 o cantitate de minimum 
200 kg. 
 
Cantitatea DEEE alocată unei unități școlare care va fi luată în considerare pentru premiu va fi realizată prin: 
a) deșeurile electrice și electronice care se vor prelua din incinta unității școlare și b) deșeurile electrice și 
electronice de la persoane fizice sau firme care vor menționa că predau în contul acelei unități școlare.  
Comenzile de preluare se vor face doar la numarul de telefon 0744 781 781. Comenzile din surse externe 
generate în urma efortului de informare al patrulei școlare vor fi confirmate de profesorul coordonator. 
 
Se vor acorda 3 premii:  
 
Premiul I - acordat patrulei școlare care a colectat cea mai mare cantitate de deșeuri electrice și electronice  la 
nivelul celor 4 județe. Premiul constă în materiale sau echipamente pentru dotarea patrulei căștigătoare sau 
uz didactic în valoare de 800 de lei  (TVA inclus).  
 
Premiul II - acordat patrulei  școlare care a colectat cea mai mare cantitate de deșeuri electrice și electronice  
la nivelul celor 4 județe. Premiul constă în materiale sau echipamente pentru dotarea patrulei căștigătoare sau 
uz didactic în valoare de 700 de lei (TVA inclus). 
 
Premiul III - acordat patrulei școlare care a colectat cea mai mare cantitate de deșeuri electrice și electronice  
la nivelul celor 4 județe. Premiul constă în materiale sau echipamente pentru dotarea patrulei căștigătoare sau 
uz didactic în valoare de 600 de lei (TVA inclus). 
 
Premiile sunt oferite de OIREP ECO POSITIVE și de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea 
Integrată a Deșeurilor Menajere în județul Maramureș (ADIGIDM). 
 
IV.1.1.a. Profesorul Coordonator și conducerea unității de învățământ vor alege până la data de 20 iunie 2023 
materiale sau echipamente pentru dotarea patrulei căștigătoare sau uz didactic exclusiv de pe platforma online 
a furnizorului desemnat de organizatori, în valoarea aferentă premiului.  
 
 
IV.1.2. Premiul  pentru „Cea mai mare cantitate de baterii” colectată. 
Sunt eligibile pentru această secțiune Patrulele care au colectat și predat pâna la data de 26 mai 2023 minimum 
40 kg de baterii/acumulatori consumați.  
 
Premiul constă în materiale sau echipamente pentru dotarea clasei căștigătoare sau uz didactic în valoare de 
600 lei (TVA inclus).  
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Premiul este oferit de SISCOBAT SRL.  
 
IV.1.2.a. Profesorul Coordonator și conducerea unității de învățământ vor alege pâna la data de 20 iunie 2023 
materiale sau echipamente pentru dotarea patrulei  căștigătoare sau uz didactic exclusiv de pe platforma online 
a furnizorului desemnat de organizatori, în valoarea aferentă premiului.  
 
IV.1.3. „Cea mai inspirată creație”.  
Sunt eligibile la tombolă echipele care au colectat și predat minimum 100 kg baterii pâna la data de 26 mai 
2023 și care au obținut punctaj între 8.5 și 10 pe criteriile stabilite mai sus.  
 
Premiul care se va acorda pentru categoria de vârstă 7-9 ani va consta în produse APILAND și materiale pentru 
dotarea clasei căștigătoare sau uz didactic în valoare de 250 lei (TVA inclus) din ziua afișării câștigătorilor pe 
site – premiu oferit de TGP – The Green Project. 
 
Premiul care se va acorda pentru  categoria de vârstă 10-13 ani – va consta în produse APILAND și materiale 
pentru dotarea clasei căștigătoare sau uz didactic în valoare de 250 lei (TVA inclus) din ziua afișării câștigătorilor 
pe site – premiu oferit de TGP – The Green Project. 
 
Premiul care se va acorda pentru  categoria de vârstă 14-16 ani – va consta în produse APILAND și materiale 
pentru dotarea clasei căștigătoare sau uz didactic în valoare de 250 lei (TVA inclus) din ziua afișării câștigătorilor 
pe site – premiu oferit de TGP – The Green Project. 
 
IV.1.4. Cele 3 categorii de premii nu sunt cumulative. O echipă nu poate primi premiu la mai multe categorii. 
 
IV.1.5. Nu se acordă premii în numerar. 
 
V. ERORI  
 
V.1. 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 angajează responsabilitatea Organizatorilor.  
 
V.2. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare, putând inclusiv să elimine din Patrula de 
Reciclare și implicit din concurs o instituţie şcolară, în caz de fraudă/tentativă de fraudare a sistemului, abuz 
sau orice acte de natură să afecteze imaginea Organizatorilor și/sau a celorlalți participanți, precum şi în cazul 
oricăror acţiuni ale instituţiilor/persoanelor implicate, care ar vicia sau ar fi de natură să vicieze rezultatele şi 
desemnarea câştigătorilor.  
 
V.3 Echipele Patrulelor școlare care folosesc un limbaj nepotrivit în comunicarea publică și pe canalele de 
socializare ale Programului Patrula de Reciclare și ale conscursului, sau ai căror susținători folosesc un astfel de 
limbaj, vor suporta sancțiuni ducând până la excluderea din Program și implicit din concurs, după caz. 
 
 
VI. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE  
 
VI.1 Participanţilor la Programul Patrula de Reciclare le sunt ocrotite drepturile în conformitate cu prevederile 
Regulamentului UE 2017/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și privind libera circulație a acestor date.   
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In acest sens, fiecare Participant își va exprima consimțământul asupra prelucrării datelor cu caracter personal 
prin semnarea Acordului de prelucrare a datelor cu caracter personal pus la dispoziție de Asociația Volens 
 
VI.2. Datele personale ale Participanților sunt prelucrate numai conform scopurilor, duratei și condițiilor 
prevăzute în Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal pus la dispoziție de Asociația Volens, prin 
intermediul Profesorilor Coordonatori, aceștia din urmă având obligația de a transmite și obține acordul 
părinților elevilor cu vârsta sub 16 ani, respectiv acordul elevilor care au cel puţin vârsta de 16 ani, în privința 
prelucrării datelor cu caracter personal.  
 
VII. FORŢĂ MAJORĂ 
 
VII.1 Forţa majoră reprezintă orice eveniment apărut din motive independente de voinţa Organizatorului, care 
nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către acesta şi a cărui apariţie îl pune în imposibilitatea de a-şi 
îndeplini, fie şi parţial, obligaţiile asumate prin Regulament.  
 
VII.2. Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi 
continuarea Programului, Organizatorii vor fi exonerați de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor lor 
pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1351, la alin. (2) și  
 
alin. (3) din Codul Civil. Dacă Organizatorii invocă forţa majoră sunt obligați să comunice Participanţilor la 
concurs existenţa acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.  
 
VIII. LITIGII 
 
Eventualele litigii apărute între Organizatori şi Participanţii la prezentul concurs  se vor rezolva pe cale amiabilă 
sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.  
 
IX. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 
 
IX.1 Regulamentul va fi transmis profesorilor înscriși și  va fi disponibil pe site-urile www.patruladereciclare.ro 
și www.thegreenproject.ro  
 
IX.2. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului Regulament, pe parcursul perioadei 
Programului, iar modificările vor fi făcute publice cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare. 
 
X. MENŢIUNI SPECIALE 
 
X.1 Minorii nu vor transporta și manipula alte deșeuri electrice decât baterii pe care le vor colecta în unitatea 
de învățământ pentru a nu fi expuși accidentărilor. Organizatorul este absolvit de orice vină în cazul producerii 
unui accident. 
 
X.2. Pentru orice solicitări ce țin de partea administrativă (înscriere, raportare activități etc.), profesorii pot 
contacta Asociația Volens- Patrula de Reciclare,  la numărul de telefon mobil: 0756.026.919, email: 
office@patruladereciclare.ro. 
 
X.3. Pentru orice solicitări ce țin de colectare, preluare cantități DEEE și baterii din școli sau comenzi de la 
domiciliu se apelează nr. de call center TGP – The Green project 0744 781 781  și adresa de email: 
office@thegreenproject.ro  
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