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“CONCURS “LET’S DO IT, DANUBE!” EDIȚIA a III-a 

REGULAMENT OFICIAL DE DESFĂŞURARE 

 

1. Organizatorul concursului – „Asociatia Viitorul în Zori” 

 Concursul „LET’S DO IT, DANUBE!” EDITIA a III-a, prezentat şi desfăşurat pe 

www.letsdoitromania.ro este organizat de Asociația Viitorul în Zori, cu sediul social în strada 1 

Decembrie, numărul 51, etaj parter, biroul numărul 1, comuna Tunari,  județ Ilfov, număr de 

ordine în Registrul Special 31PJ/25.05.2011, cod de înregistrare fiscală 28576004, având contul 

bancar IBAN nr. RO78BACX0000001125209001 deschis la Unicredit Bank, Agenţia Piața 

Unirii,  având punctul de lucru în București, Calea Plevnei, numărul 46-48, etaj 2, sector 1, 

reprezentată legal de către Andrei Coșuleanu. Telefonul de contact pentru prezentul Concurs 

este: 0756 511 222. 

 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica/completa şi/sau schimba Regulamentul, 

precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea concursului, anunțând publicul prin 

intermediul site-ului www.letsdoitromania.ro sau a altor mijloace mass-media. 

 Regulamentul este disponibil şi adus în mod gratuit la cunoştinţa oricărei persoane interesate 

la adresa de e-mail danube@letsdoitromania.ro precum și pe site-ul www.letsdoitromania.ro 

 Participanții la Concursul „LET’S DO IT, DANUBE!” EDIȚIA a III-a sunt obligați să 

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

participarea la Concursul „LET’S DO IT, DANUBE!” EDITIA a III-a, în toate formele de 

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

Regulament. 

 

2. Tema și Durata concursului 

Proiectul urmărește ca prin activitățile propuse, elevii să ofere soluții și alternative sustenabile 

pentru utilizarea responsabilă a resuselor. 

Proiectul se va desfășura în perioada februarie - iunie. Perioadele urmând să fie specificate pe 

fiecare activitate în parte. 

 

3. Participanţi 

 La Concurs au dreptul să participe unitați de învățământ exclusiv din județele Dunărene 

(Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, 

Tulcea, Constanța). 

 Nu au dreptul de a participa la Concurs colaboratorii Organizatorului (și ai reprezentaților 

Organiatorului în teritoriu) sau ai oricăror alte entităţi implicate în desfăşurarea şi organizarea 

Concursului, precum şi rudele de gradul I și al II-lea (frați, nepoți) şi soţii/soţiile persoanelor 

menţionate în prezentul paragraf. 
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 Proiectul se desfășoară exclusiv în școlile care s-au înscris la debutul proiectului, consimțind 

astfel participarea la toate activitățile acestuia. Exprimarea intenției de participare la oricare altă 

activitate, după terminarea perioadei de înscriere, nu va fi luată în considerare. 

 Punctajul se va acorda în funcție de numărul total de elevi implicați în activiăți raportat la 

efectivul unității de învățământ și de numărul de părinți implicați. 

 Toate lucrările (machete, creații, lucrările categoriei “O comunitate sustenabilă”) au obligația 

de a fi originale, organizatorul va elimina toate lucrările ce reprezintă opere/lucrări ale altor 

autori. 

 

4. Organizarea proiectului și criteriile de evaluare a etapelor  

Concursul „LET’S DO IT, DANUBE!” EDIȚIA a III-a urmează a se desfăşura în următoarele 

etape :  

4.1 Ateliere de reutilizare creativă, pentru clasele 0-IV: 

 15 februarie – 10 mai – realizarea și transmiterea lucrărilor elevilor.  Transmiterea se va 

face pe email, pe măsură ce lucrările sunt realizate. Creațiile  se transmit sub formă de fotografii  

la adresa de email danube@letsdoitromania.ro.    

 Lucrările se transmit sub formă de forografie, individual. 

 Fiecare poză trebuie să aibă denumirea elevului, clasa și școala din care face parte 

(exemplu: Ionescu Vasile – clasa a IV-a Școala Gimnazială nr. 1 Brăila)  

 Organizatorul va solicita transmiterea anumitor lucrări în perioada 10 –  20 mai. 

 Selecția se va face de către organizator și partenerii proiectului. Juriul va fi anunțat până la 

sfârșitul competiției. Juriul va evalua înscrierile în funcţie de criteriile de mai jos: 

  a) originalitatea lucrărilor; 

  b) creativitatea lucrărilor; 

  c) complexitatea lucrărilor; 

 

4.2 Concursul de colectare selectivă 

 14 martie – 22 mai – colectarea selectivă la nivelul școlilor 

 1 martie – 11 martie – sesiuni de conștientizare desfășurate pentru părinți și elevi 

 Punctajul este acordat de către organizator. Juriul va evalua unitățile de învățământ în funcţie 

de criteriile de mai jos: 

   a)  cantitatea colectată; 

  b) diversitatea deșeurilor colectate (plastic, hârtie, carton, aluminiu, DEEE-Deșeuri de 

Echipamente Electrice și Electronice, baterii)  

  

 Deșeurile vor fi colectate în spațiile special amenajate din incinta unităților de învățământ. 

mailto:danube@letsdoitromania.ro
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 În cazul în care școala nu deține containere destinate colectării selective, Organizatorul va fi 

informat prin intermediul echipelor județene pentru a găsi soluții. 

 Fiecare unitate de învățământ are obligația de a raporta cantitatea de deșeuri colectată, o dată 

la două saptămâni. Datele vor fi încărcate pe site-ul www.letsdoitromania.ro, secțiunea Proiecte 

–> Let’s Do It, Danube! împreună cu raportul întocmit de compania de preluare a deșeurilor. Vor 

fi luate în considerare strict cantitățile ce se regăsesc în formularele de raportare. 

 Modalitatea de preluare a deșeurilor va fi comunicată de Organiator până la data începerii 

procesului de colectare. 

 

4.3 Concurs „O comunitate sustenabilă” 

 15 februarie – 1 aprilie: realizarea și transmiterea lucrărilor elevilor. Transmiterea se va 

face pe email, începând cu data 28 martie – 1 aprilie. Creațiile se transmit la adresa de email 

danube@letsdoitromania.ro.    

 Lucrarile va fi realizate doar de către elevii care au fost implicați în sesiunile de educație 

din edițiile anterioare. 

 Elevii vor fi grupați în echipe de maxim 3 participanți. 

 Numărul maxim de pagini admis este de 3 – 4 pagini. Lucrările care depășesc acest număr 

limită, nu vor fi luate în considerare. Lucrările trebuie să respecte următoarele specificații: Times 

New Roman, mărime 12, spațiere la un rând, Justify, numele elevilor care formează echipa, 

clasa, școala, localitate, județ. 

 Structura lucrărilor este comunicată de organizator și lucrarile trebuie să respecte acestă 

structură. 

 Profesorii coordonatori vor selecta cele mai bune trei lucrări  pe clasă. 

 Jurizarea se va desfășura pe perioada 4-8 aprilie, iar elevii care vor participa la dezbatere vor 

fi anunțați pe data de 11 aprilie pe site-ul www.letsdoitromania.ro 

 Elevii selectați vor participa la dezbatere în săptămâna Școala Altfel (18-22 aprilie). Locația 

dezbaterii va fi comunicată ulterior. 

 Elevii cu rezultate deosebite vor participa la Tabara Tematică din luna iulie.  

4.4 Sesiuni de educație ecologică 

 15 februarie-10 mai 

 Sesiunile sunt dedicate elevilor claselor V-XIII care nu au participat până acum în cele două 

ediții anterioare ale proiectului.  

 Trainingul durează 50 de minute, iar fiecare clasă va participa o singură dată la acesta. 

http://www.letsdoitromania.ro/
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 Celor mai implicați elevi li se vor acorda premii individuale, precum și șansa de a participa la 

Tabăra Tematică. 

4.5 Tabăra Tematică 

 25-29 iulie 

 La nivel național va fi un număr de aproximativ 35-45 de elevi, între doi și patru elevi din 

fiecare județ.  

 Participanții vor fi selectați în baza implicării lor în activitățile proiectului – sesiunile de 

training, concursul “O comunitate sustenabilă“, dezbatere publică pe soluții pentru o comunitate 

sustenabilă ș.a.  

 Printre activitățile taberei se numără: sesiuni de training inspirațional, dezvoltare personală, 

informații despre mediu și reciclare, jocuri și activități de stimulare a spiritului civic, invitați 

surpriză. 

 Locația va fi comunicată în luna aprilie. 

 

4.6 Ziua de Curațenie la Dunăre 

 25 iunie 

 În funcție de poziționarea localității, ecologizarea se va desfășura la Dunăre, pe afluenții 

Dunării, sau în comunitățile din județele dunărene. 

 Materialele vor fi asigurate de Organizator. 

 

5. Modalitatea de jurizare 

5.1 Ateliere de reutilizare creativă, pentru clasele 0-IV: 

Pentru ciclul primar, se va juriza atât partea cantitativă cât și partea calitativă a implicării. Pentru 

partea cantitativă, se vor acorda puncte de la 1 la 120 în funcție de procentul de elevi implicați 

din numărul total al acestora pe fiecare școală. Tot la această categorie se va ține cont și de 

creativitatea, complexitatea și diversitatea activităților/lucrărilor realizate. Astfel fiecare 

categorie va avea o grilă de maxim 10 puncte. 

5.2 Concursul de colectare selectivă 

Pentru etapa de colectare selectivă a deșeurilor, unitățile de învățământ primesc punctaj de la 1 la 

75 în funcție de cantitatea de deșeuri colectată și numărul total al elevilor din școală. Juriul va 

acorda punctaj și în funcție de tipurile de deșeuri colectate astfel: plastic – 5 puncte, hârtie/carton 

5 puncte, sticlă – 5 puncte, aluminiu – 5 puncte, DEEE – 15 puncte (minim 25 kg), baterii – 15 

puncte (minim 2.5 kg). De asemenea juriul va acorda puncte și pentru numărul părinților 
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participanți la sesiuni de responsabilizare privind colectarea selectivă a deșeurilor. Astfel, pentru 

aceasta etapă, juriul va realiza un clasament între numărul de părinți participanți și numărul total 

de părinți ce ar fi putut participa. Pentru numărul total, va fi luat în considerare raportul – un elev 

– 1,7 părinți (la 10 elevi corespund 17 adulți). Se vor acorda 25 puncte în funcție de procentul 

părinților participanți astfel: peste 75% din numărul total – 25 puncte, peste 50% din numărul 

total – 20 puncte, peste 25% din numărul total – 15 puncte,  peste 10% din numărul total – 10 

puncte, peste 1% - 5 puncte. 

5.3 Concurs „O comunitate sustenabilă” și sesiuni de educație ecologică 

Pentru ciclurile gimnazial și liceal, se va juriza partea cantitativă a implicării. Se vor acorda 

puncte pentru fiecare unitate de învățământ în funcție de procentul de elevi implicați din numărul 

total al acestora pe fiecare școală. Numărul elevilor participanți la training va fi adunat cu 

numărul elevilor ce au realizat lucrări cu tema “O comunitate responsabilă” și se va realiza 

procentul de implicare al unității de învățământ. 

Notă: În cazul în care o unitate de învățământ are cel puțin două cicluri, aceasta va participa cu 

numărul total al elevilor înregistrați pentru competiția generală, iar pentru competiția fiecărui 

ciclu de învățământ, se va realiza un clasament diferențiat, pe cicluri.  

 

15 iunie – anunțarea câștigătorilor se va face pe site-ul www.letsdoitromania.ro. 

 

6. Premii 

Se vor acorda 7100 de premii constând în ghiozdane, agende, insigne, tricouri, șepci pentru 

implicarea deosebită a elevilor în atelierele de reunitilizare creativă, sesiunile de training și 

dezbaterile pe temele propuse în cadrul concursului “O comunitate sustenabilă”.  

Școala care va obține cel mai mare punctaj prin însumarea rezultatelor obținute la fiecare etapă 

prin implicarea tuturor ciclurilor de învățământ, va fi declarată câștigătoarea unul laborator de 

informatică dotat cu 25-30 de calculatoare (în funcție de marimea laboratorului) și mobilier 

aferent. Următoarele doua școli clasate, vor primi echipamente electronice în funcție de 

necesitățile fiecăreia. Juriul va acorda și trei premii speciale. Premiile speciale vor fi acordate 

individual de juriu.  

Cele mai implicate școli pe ciclu de învățământ vor primi echipamente electonice în funcție de 

necesitățile existente la nivelul unității.  

Pentru concursul “O comunitate sustenabilă” organizatorul va acorda premii echipelor cu cele 

mai bune soluții propuse. 

O școală poate câștiga un singur premiu.  

Valorile premiilor, se regăsesc în tabelul de mai jos. 

http://www.letsdoitromania.ro/
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Premii Let's Do It, Danube! Număr  Valoare/câștigător Valoare totală categorie 

premiul I 1 laborator de informatică 

premiul al II-lea 1 3000 3,000 € 

premiul al III-lea 1 2000 2,000 € 

premii speciale 3 500 1,500 € 

        

Cea mai implicată școală 0-IV       

premiul I 1 1500 1,500 € 

premiul al II-lea 1 1000 1,000 € 

premiul al III-lea 1 500 500 € 

        

Cea mai implicată școală V - VIII       

premiul I 1 1500 1,500 € 

premiul al II-lea 1 1000 1,000 € 

premiul al III-lea 1 500 500 € 

        

        

Cea mai implicată școală IX - XII       

premiul I 1 1500 1,500 € 

premiul al II-lea 1 1000 1,000 € 

premiul al III-lea 1 500 500 € 

Notă: nici un premiu nu va fi acrodat în bani. Se vor achiziționa echipamente în valoarea 

aferentă fiecărei categorii.  

 

7. Diverse 

 Publicarea prezentului Regulament se realizează pe site-ul www.letsdoitromania.ro şi prin 

punerea acestuia la dispoziţia oricărei persoane interesate, prin contactarea Organizatorului la 

adresa de e-mail danube@letsdoitromania.ro  

 

Organizator 

Asociația Viitorul în Zori 

Andrei Coșuleanu 

Reprezentant Legal 
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