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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A CONCURSULUI   

„EcoProvocarea” – Ediția 2022 

 

1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 

1.1. Concursul este organizat și desfășurat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect 

Group, cu sediul în Oradea, județul Bihor, cu sediul în localitatea Oradea, jud. Bihor, str. 

Parcul Traian, nr. 5, punct de lucru: Calea Armatei Române nr. 1/A, cod postal 410087, 

înregistrată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Oradea sub nr. 

79/A/24.05.2011, având CIF RO28601736, cont IBAN RO43CEBH023RON0778705 

deschis la CEC BANK, reprezentată legal prin MIRCEA MĂLAN, ales președinte al 

ADI Ecolect Group prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr.1, din 10.11.2020. 

1.2. Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului 

oficial al acestuia, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare 

"Regulament"). 

1.3. Concursul este intitulat „ EcoProvocarea”. 

 

2. OBIECTIVELE CONCURSULUI 

2.1.  Prin acest Concurs ne propunem să creștem interesul copiilor pentru protejarea 

mediului înconjurător și pentru colectarea separată a deșeurilor; 

2.2. Să încurajăm spiritul civic, prin implicarea copiiilor în acțiuni de voluntariat. 

 

3. DURATA CONCURSULUI ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE 

3.1. Concursul  se desfășoară în perioada 1  – 31 mai 2022 și se adresează copiilor care învață în 

unitățile de învățământ din toate cele 101 Unități Administrativ Teritoriale (U.A.T.-uri) din 

județul Bihor.   

3.2. Concursul se desfășoară în toate cele șapte zone din județul Bihor în care A.D.I. Ecolect 

Group implementează Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor. 

3.3. Cele șapte zone sunt împărțite astfel (a se vedea și Anexa 1 – Hartă împărțire zone): 

 

 Zona 1A: Oradea  

Operator de salubrizare: RER VEST S.A. 

 Zona 1B: Biharia, Borş, Ceica, Cetariu, Copăcel, Drăgeşti, Girişu de Criş, 

Hidişelu de Sus, Holod, Ineu, Lăzăreni, Nojorid, Oşorhei, Paleu, Săcădat, 
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Sânmartin, Sântandrei, Sârbi, Spinuş, Tileagd, Vârciorog, Husasău de Tinca, 

Gepiu, Sălard şi Toboliu; 

Operator de salubrizare: RER VEST S.A. 

⮚  Lot 2: Aleşd, Aştileu, Auşeu, Borod, Bratca, Brusturi, Bulz, Lugaşu de Jos, 

Măgeşti, Şinteu, Şuncuiuş,  Ţeţchea, Vadu Crişului; 

Operator de salubrizare: Salubri S.A. 

⮚  Lot 3: Salonta, Avram Iancu, Batăr, Cefa, Ciumeghiu, Cociuba Mare, Mădăras, 

Olcea, Tinca, Tulca, Sânicolau Român; 

Operator de salubrizare: AVE BIHOR S.R.L. 

⮚  Lot 4: Beiuş, Nucet, Ştei, Vaşcău, Budureasa, Bunteşti, Căbeşti, Căpâlna, 

Cărpinet, Câmpani, Criştioru de Jos, Curăţele, Dobreşti, Drăgăneşti, Finiş, Lazuri 

de Beiuş, Lunca, Pietroasa, Pocola, Pomezeu, Răbăgani, Remetea, Rieni, Roşia, 

Sâmbăta, Şoimi, Tărcaia, Uileacu de Beiuş; 

Operator de salubrizare: AVE BIHOR S.R.L. 

⮚  Lot 5: Marghita, Abram, Abrămuţ, Boianu Mare, Balc, Buduslău, Chişlaz, Derna, 

Popeşti, Suplacu de Barcău, Tăuteu, Viişoara; 

Operator de salubrizare: AVE BIHOR S.R.L. 

⮚  Lot 6: Săcuieni, Valea lui Mihai, Sâniob, Cherechiu, Curtuişeni, Diosig, Roşiori, 

Sălacea, Şimian, Tarcea, Tămăşeu. 

Operator de salubrizare: AVE BIHOR S.R.L. 

3.4. Elevii de la unitățile de învățământ dintr-o zonă (Lot) vor concura doar cu elevii din 

zona de care aparțin. 

4. Înscrierea și modul de desfășurare a concursului 

4.1.  Acest concurs se adresează tuturor elevilor claselor 0 - XII din județul Bihor, care fac parte 

din clubul de ecologie „EcoClub Bihor”, de la nivelul unității de învătământ de care aparțin. 
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4.2.  Elevii trebuie să participe în luna mai la cel puțin 2 (două) acțiuni de igienizare în cadrul 

campaniei „Luna curățeniei în județul Bihor”. 

4.3.  Profesorul/profesorii coordonator/i al/ai „EcoClub Bihor” de la nivelul fiecărei unități de 

învățământ îi va înscrie pe elevii participanți; 

4.4.  Profesorul trebuie să facă dovada participării elevilor la cel puțin două acțiuni de igienizare, 

prin fotografii + un tabel cu numele fiecărui elev care a participat; 

4.5.  Tabelul, atât în format editabil (Excel), cât și scanat, cu semnătura/semnăturile profesor-

ului/profesorilor coorodonator/i, va fi transmis la adresa de e-mail: 

provocarea.eco@gmail.com . 

4.6.  În e-mail vor fi trecute și datele de contact ale persoanei responsabile. 

4.7.  În plus, acțiunile de igienizare trebuie anunțate în prealabil și pe website-ul Ecolect 

Bihor la rubrica Calendar campanii: https://ecolectbihor.ro/calendar-campanii/  

4.8.  Data limită de trimitere a listelor este 1 iunie 2022. 

 

 

5. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR 

5.1. ADI Ecolect va centraliza tabelele excel primite de la unitățile de învățământ participante și, 

în funcție de ordinea de trimitere a listelor, va acorda numere de ordine participanților. 

5.2. Lista rezultată în urma procesului de la punctul 5.1. va reprezenta lista oficială a 

participanților, fiecare cu un număr unic, începând cu cifra 1. 

5.3. ADI Ecolect va organiza, în direct pe pagina de facebook: 

https://www.facebook.com/ecolectgroup tragerea la sorți a câștigătorilor folosind website-ul 

https://www.random.org/ . 

5.4. Vor fi extrase câte trei numere din fiecare zonă; astfel, vor fi stabiliți 21 de câștigători. 

5.5. ADI Ecolect va contacta persoana responsabilă de la unitățile de învățământ unde sunt 

înscriși participanții. 

 

6. PREMIILE CONCURSULUI 

6.1. Fiecare dintre cei 21 de câștigători individuali va primi un voucher în valoare de 500 lei de 

la DECATHLON; 

6.2. În plus, echipa din care face parte fiecare dintre cei 21 de câștigători va primi un voucher de 

1000 de lei de la DECATHLON, destinat întregii echipe; 

6.3. Câștigătorii vor intra în posesia voucherelor în cadrul unei festivități publice din luna iunie 

2022. 

mailto:provocarea.eco@gmail.com
https://ecolectbihor.ro/calendar-campanii/
https://www.facebook.com/ecolectgroup
https://www.random.org/
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7. PUBLICAREA REGULAMENTULUI 

7.1. Regulamentul va fi transmis de către ADI Ecolect către Inspectoratul Școlar pentru a fi pus 

la dispoziția fiecărei unități de învățământ. 

7.2. Regulamentul va fi postat și pe website-ul ADI Ecolect - https://www.ecolectbihor.ro/  

https://www.ecolectbihor.ro/

