
REGULAMENTUL CAMPANIEI  

- Fii Ecomagnific! Colecteaza Selectiv! - 

 

CAPITOLUL 1.  Organizatorul campaniei 

Art.1.1  Organizatorul  campaniei de promovare a colectarii selective a deseurilor de ambalaje 

„Fii Ecomagnific! Colecteaza Selectiv! este S.C. ECOLOGIC 3R S.A. cu sediul in Judetul BRAILA, 

Localitatea BRAILA, Str. Mihai Bravu Nr.44, CIF RO16878866 , N.R.C J9/879/26.10.2004 având  

adresa de corespondenta: jud.Braila, Str Mihai Bravu, nr 44, telefon: 0239/680500, fax: 

0239/680501, e-mail: office@ecologic3r.ro, reprezentata prin Director General: Iorga Dorulet, 

denumită în continuare Organizator.    

 

CAPITOLUL 2.  Definitii  

Art.2.1  In intelesul prezentului Regulament termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles: 

-colectare selectiva, conform H.G. 349/2002- colectarea deseurilor de ambalaje pe tipuri de materiale 

si/sau sortimente de materiale ; 

-deseuri de ambalaje, conform H.G. 349/2002 -orice ambalaje sau materiale de ambalare care nu 

mai satisfac cerintele si scopul pentru care au fost proiectate si fabricate si care raman dupa ce a 

fost utilizat produsul ambalat; 

-lucrari tematice- se refera la lucrarile efectuate de catre elevii scolilor inscrise in concurs. 

Lucrarile trebuie sa aiba ca tema principala Colectarea Selectiva. Acestea se pot prezenta sub 

forma unor compuneri, poezii pentru Categoria I sau  desene pentru Categoria a II a. 

 

CAPITOLUL 3. Perioada de desfăşurare 

Art.3.1 Perioada desfasurarii concursului este 1.10.2014-1.12.2014. In aceasta perioada 

participantii vor putea sa se inscrie in concurs, respectand prevederile Regulamentului. 



In data de 3.12.2014 vor fi anuntati castigatorii, urmand ca acestia sa intre in posesia premiilor in 

termen de maxim 10 zile lucratoare. 

 

CAPITOLUL 4. Participanţi  

Art. 4.1  La aceasta campanie se pot inscrie elevii  Scolilor Gimnaziale din intreaga tara, prin 

intermediul unui cadru didactic. Fiecare scoala poate inscrie un numar maxim de 5 lucrari 

tematice. 

Art.4.2   Este interzisă participarea la concurs a angajaţilor sau colaboratorilor Organizatorului, a 

colaboratorilor şi angajaţilor Primăriei şi Consiliului Local ai Municipiului…………………., 

judetul………………... 

Art.4.3 Prin participarea la campania de colectare ”Fii Ecomagnific! Colecteaza Selectiv”, 

participanţii îşi exprimă acordul cu privire la Regulamentul Campaniei initat de catre Ecologic 3R 

SA. 

 

CAPITOLUL 5. Bonificatii  

Art.5.1 În cadrul  campaniei de informare si constientizare cu privire la necesitatea colectarii 

selective a deseurilor „Fii Ecomaganific! Colecteaza Selectiv! Ecologic 3R va oferi scolilor inscrise 

in campanie, in baza protocolui de participare urmatoarele bonificatii: 

1) Seturi de cate 3 pubele interioare pentru Colectare Selectiva, colorate si inscriptionate 

conform materialului din care sunt confectionate deseurile, pentru fiecare scoala inscrisa 

in concurs; 

2) Saci pentru colectarea selectiva a deseurilor; 

3) Afise, flyere si alte materiale informative cu privire la Colectarea Selectiva. 

 

 



CAPITOLUL 6. Premii  

Art.6.1 În cadrul  campaniei de colectare selectiva a deseurilor „Fii Ecomaganific! Colecteaza 

Selectiv!!”,  premiile  oferite constau in: 

Art.6.1.1  Categoria I-  Compuneri si poezii 

Premiul I- Tableta Allview  

Premiul II- 5 rucsace complet echipate de scoala 

Premiul III- 15 seturi Ecologic 3R* 

*Fiecare set contine o minge de fotbal/voley, un tricou, o sapca si un pix cu snur personalizate 

Ecologic 3R. 

Art.6.1.2 Categoria II- Desene  

Premiul I- Tableta Allview 

Premiul II- 5 rucsace complet echipate de scoala 

Premiul III- 15 seturi Ecologic 3R* 

*Fiecare set contine o minge de fotbal/voley, un tricou, o sapca si un pix cu snur personalizate 

Ecologic 3R. 

CAPITOLUL 7. Mecanismul de desfăşurare  

Art.7.1 Orice scoala se poate inscrie in concurs pe baza lucrarilor tematice inscrise respectand 

cele doua Categorii ale concursului. 

Fiecare cadru didactic desemnat de Scoala Gimnaziala inscrisa va alege din lucrarile elevilor un 

numar de maxim 5 lucrari, care vor fi trimise, in format electronic catre Ecologic 3R SA, pe e-

mail: ecomagnific@ecologic3r.ro sau prin posta pe adresa B-dul Alexandru Ioan Cuza, Nr.152, 

localitatea Braila, judetul Braila. 

In momentul receptionarii lucrarilor, Ecologic 3R va emite automat un numar de inscriere in 

concurs care va fi transmis eletronic pe adresa cadrului didactic desemnat. 



Art.7.1   Lucrarile se vor strange in perioada 1.10.2014-1.11.2014. 

Art.7.2. In perioada 1.11.2014 lucrarile vor fi afisate pe site, urmand sa primeasca voturi din 

partea vizitatorilor. Perioada 1.11.2014-1.12.2014 va reprezenta perioada de votare. Voturile 

primite pentru fiecare lucrare in parte vor reprezenta 50 % din decizia finala a premierii. Celelalte 

50 de procente apartinand juriului format din membri echipei Ecologic 3R. 

Art.7.3 In data de 3.12.2014 rezultatele vor fi anuntate tuturor participantilor prin e-mail. 

Deasemeni vor fi publicate pe www.ecologic3r.ro/site-copii. 

Art.7.4. Premiile vor fi transmise castigatorilor in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data 

finalizarii concursului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


