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Regulamentul 

privind organizarea și desfășurarea concursului ,,Crești Durabilitate’’ 

I. DISPOZIȚII GENERALE 

1. Concursul proiectelor ecologice „Crești Durabilitate” este organizat în cadrul 
proiectului „Poduri ecologice peste Nistru” de către AO Centrul Național de Mediu și AO 
Vitality și are drept scop promovarea educației ecologice, dezvoltarea atitudinii 
responsabile în vederea menținerii echilibrului ecologic și mobilizării câtor mai mulți elevi 
și tineri, și pentru a reabilita și păstra râurile, râulețele și fâșiile de protecție ale râurilor din 
țară. 
2. Concursul se organizează cu respectarea principiilor obiectivității, transparenței și 
competitivității. 
3. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial 
(denumit în continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toți Participanții. 
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării 
concursului, având obligația de a anunța publicul şi participanții în mod oficial, în aceeași 
manieră în care a fost făcută şi informarea inițială. Anumite aspecte obiective apărute pe 
durata desfășurării Concursului pot determina lămuriri/detalieri/completări ale 
prezentului Regulament. Regulamentul va fi modificat în consecință, fără a 
avantaja/dezavantaja pe vreunul dintre participanți, iar modificările vor fi făcute publice 
cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare. 
 

II. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI 
2.1. Concursul „Crești Durabilitate” se va desfășura în perioada 10 martie – 20 mai 
2023. 
2.2. Concursul se va desfășura în două secțiuni: 
a) Secțiunea I: Proiect Comunitate Durabilă (elevii claselor a 9-a – a 12-a); 
b) Secțiunea II:  Acțiune de salubrizare în comunitate (elevii claselor 1- 12). 
Precizări la punctul a): 

Echipele își vor stabili propriile metode de colaborare cu restul unității de învățământ și 
comunitatea, ca, de exemplu: 
- crearea și distribuirea de materiale informative fizice (afișe, fluturași) în școală și în 
comunitate (prin cutiile poștale, acțiuni stradale, prin parteneriate cu autoritățile sau 
firmele locale); 
- crearea de conținut digital (infografice, vizualuri, video-uri) și distribuirea pe site-ul școlii 
și rețelele sociale; 
- organizarea de evenimente în școală (zile de colectare, concursuri etc.) ; 
- crearea unui avizier în școală ; 
- amenajarea unor locuri pentru colectarea deșeurilor (pe tipuri) în incinta unității de 
învățământ ; 
- comunicare directă cu membri comunității (vizite, întâlniri, prezentări) ; 
- participarea la evenimente externe (organizate de autorități sau alte entități locale) în 
scopul promovării colectării separate a deșeurilor 
- articole sau interviuri în presa locală. 
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2.3. Câștigătorii vor fi desemnați de Comisia de evaluare a Concursului în urma 
examinării dosarelor de participare depuse. 
 

III. CONDIȚII ȘI TERMENI DE PARTICIPARE 
3.1. Participarea la Concurs este gratuită. 
3.2. La Concurs pot participa toate unitățile de învățământ școlar din Republica Moldova 
înscrise în Concurs. Prioritate va fi oferită echipelor din instituțiile de învățământ 
participante în proiectul „Poduri ecologice peste Nistru”.  
3.3. La concursul ,,Crești Durabilitate’’ pot participa echipe formate din tineri, în frunte 

cu un lider, care va înscrie echipa în concurs până pe data de 25 martie 2023 la următorul 

link https://forms.gle/8UrZU6gbDeKRdacv9 sau transmițând formularul de înregistrare 

(Anexa A) la adresa cnm.concurs@environment.md, sub îndrumarea Profesorului 

Coordonator.  

3.4. Se recomandă ca fiecare echipă să-și aleagă un lider, care va deveni transmițătorul 

de informație pentru ceilalți, precum și cel care va dirija în mare parte mersul lucrărilor. 

3.5. Participanții la Concurs pot concura la una sau la ambele secțiuni: 
a) Secțiunea I: Proiect Comunitate Durabilă 
3.6. La secțiunea I pot participa elevii claselor 9- 12. 
3.7. Persoana/grupul va elabora un proiect ecologic implementabil în comunitatea pe 
care o reprezintă. 
3.8. Proiectul va include idei de îmbunătățire a mediului comunității din care fac parte. 
3.9. Structura proiectului: justificare, scop și obiective, activitățile proiectului, partenerii 
proiectului, bugetul estimativ. 
3.10. Formatul proiectului: până la 3000 de cuvinte în format Word sau PDF (font Times 
New Roman, dimensiunea 12 pt, spațiul între rânduri 1,15 intervale). 
b) Secțiunea II: Acțiune de salubrizare în comunitate 
3.11. La secțiunea II pot participa echipe de elevi ai claselor 1- 12. 
3.12. Echipa va desfășura o acțiune de salubrizare în comunitate și-i va da un generic. 
Acțiunea de salubrizare va fi prezentată după următorul algoritm: 
a) Descrierea care va conține argumentarea, motivarea și impactul acesteia asupra 
comunității și mediului ambiant (format Word sau PDF, fontul Times New Roman, 
dimensiunea 12 pt, spațiul între rînduri 1,15 intervale); 
b) Poze (5-10 poze) sau film video (durata nu va depăși 2 minute) a stării teritoriului 
până la începutul acțiunii de salubrizare, în timpul și după finalizarea acesteia, în care va 
apărea genericul acțiunii. 

IV. CONDIȚII ȘI TERMENI DE PARTICIPARE 
4.1. Înscrierea se va face prin intermediul platformei de înscriere până la data de 25 
martie 2023  https://forms.gle/8UrZU6gbDeKRdacv9 sau transmițând formularul de 
înregistrare (Anexa A) la adresa cnm.concurs@environment.md. 
4.2. Pentru ca înregistrarea să fie validată trebuie să urmați următorii 3 pași: 

1) Completați formularul de înregistrare (online sau offline Anexa A) și anexați Lista 
participanților (Anexa B); 

2) Anexați Proiectul (secțiunea I) sau descrierea acțiunii de salubrizare (secțiunea II); 
3) În perioada 26 martie – 1 aprilie dosarul va fi evaluat , iar proiectul sau acțiunea de 

salubrizare câștigătoare vor putea fi implementate în perioada 5 aprilie – 10 mai.  

https://forms.gle/8UrZU6gbDeKRdacv9
mailto:cnm.concurs@environment.md
https://forms.gle/8UrZU6gbDeKRdacv9
mailto:cnm.concurs@environment.md
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4) Ulterior, în perioada 10 – 20 mai veți transmite filmulețul video sau pozele despre 
implementare la acest link https://forms.gle/FY71GawJzzAu94cVA sau la adresa 
electronică cnm.concurs@environment.md menționând în subiectul mesajului 
„Concurs Crești durabilitate”. 

NB: Formularul poate fi completat doar de persoanele care dețin poșta pe Gmail. 
4.3. După înregistrare, aplicatul va primi o confirmare de înregistrare pe e-mail. 
4.4. Formularele completate mai tîrziu de termenul stabilit și proiectele ce nu întrunesc 
condițiile prezentului regulament nu vor fi acceptate. 

V. EVALUAREA 
5.1. Evaluarea dosarelor înscrise la concurs va fi efectuată de Comisia de evaluare în 
perioada 26 martie — 1 aprilie 2023. 
5.2. Comisia de evaluare va fi formată din specialiști/experți în domeniu, care vor evalua 
dosarele în baza criteriilor indicate în pct. 5.3. 
5.3. Criteriile de evaluare: 
a. Secțiunea I: 
1) Actualitatea problemei 
2) Originalitatea soluției propuse 
3) Posibilitatea implementării proiectului în comunitate 
b. Secțiunea II: 
1) Argumentul acțiunii 
2) Motivarea implicării 
3) Impactul acțiunii de salubrizare asupra comunității și mediului ambiant 
Punctajul de apreciere de la 1 la 10 pentru fiecare criteriu. 
5.4. Câștigătorii vor fi desemnați în baza clasamentului descrescător al punctajului 
acumulat pentru fiecare dosar la secțiunile Concursului. 
5.5. Actul prin care se confirmă rezultatele jurizării este procesul-verbal al ședinței 
comisiei de evaluare. 
5.6. Decizia Comisiei de evaluare este finală și incontestabilă. 
 

VI. PREMIEREA 
6.1. Toți participanții la Concurs vor primi diplome de participare, transmise în format 
electronic. 
6.2. Câștigătorii (locul I, II, III) cor fi premiați cu diplome de merit și premii pentru 
fiecare secțiune. Premiile vor consta în materiale sau echipamente pentru dotarea școlii sau 
uz didactic în valoare (echivalent în lei la cursul BNM la data anunțării câștigătorilor). 
• Secțiunea I – Comunitate Durabilă 
Locul I – 2 premii a cîte 105 USD 
Locul II – 2 premii a cîte 95 USD 
Locul III – 2 premii a cîte 85 USD 
Secțiunea II – Acțiune de salubrizare în comunitate 
Locul I – 2 premii a cîte 85 USD 
Locul II – 2 premii a cîte 70 USD 
Locul III – 2 premii a cîte 60 USD. 
Fondul total de premiere – 1000 USD. 
 
 

https://forms.gle/FY71GawJzzAu94cVA
mailto:cnm.concurs@environment.md
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VII. DISPOZIȚII FINALE 
7.1. Prin înregistrarea la Concurs, participanții confirmă că sunt de acord cu toate 
prevederile prezentului regulament. 
7.2. Rezultatele Concursului vor fi făcute publice pe data de 5 aprilie 2023 prin 
intermediul paginii web a organizatorilor www.environment.md și a paginii oficiale 
Facebook a Centrului Național de Mediu și AO Vitality. 
7.3. Cadrele didactice îndrumătoare vor primi Certificate de participare în format 
electronic la adresa stipulată în Formularul de participare (Anexa A). 
7.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a folosi în materialele de promovare a 
Concursului numele participanților/instituțiilor de învățământ, imaginile foto. 
7.5. Participanții vor ridica premiile în perioada 5-10 aprilie 2023 la oficiul CNM, str. 
Sfatul Țării 61, of.20, mun. Chișinău. 
Persoană de contact: 
AO CNM: Elena Culighin, manager de proiect 
cnm@environment.md, tel.: 079077773 
AO Vitality: Veaceslav Bejenar, coordonator de proiect 
ngovitality@gmail.com, телефон: +373 77775609 
 
Tabel Cronologic: 

10 - 25 martie 2023 Înregistrarea echipelor prin linkul 
https://forms.gle/8UrZU6gbDeKRdacv9 sau la 
adresa cnm.concurs@environment.md  

26 martie-1 aprilie 2023 Evaluarea proiectelor și acțiunilor de salubrizare 

5 aprilie 2023 Anunțarea câştigătorilor prin publicarea pe pagina 
web a organizatorilor www.environment.md și a 
paginii oficiale Facebook a Centrului Național de 
Mediu și AO Vitality 

5 aprilie – 10 mai 2023 Perioada de implementare a acțiunilor și proiectelor 

10 -20 mai 2023 Transmiterea rapoartelor și rezultatelor 
implementării proiectelor și acțiunilor prin linkul 
https://forms.gle/FY71GawJzzAu94cVA sau la 
adresa cnm.concurs@environment.md 

  

http://www.environment.md/
mailto:cnm@environment.md
mailto:ngovitality@gmail.com
https://forms.gle/8UrZU6gbDeKRdacv9
mailto:cnm.concurs@environment.md
http://www.environment.md/
https://forms.gle/FY71GawJzzAu94cVA
mailto:cnm.concurs@environment.md

