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REGULAMENT DE PARTICIPARE  

I. DESPRE CONCURS 

 

 

Concursul “Ambasador al combaterii risipei alimentare” se derulează în perioada 20 februarie – 20 

martie 2020 și este adresat elevilor, precum și cetățenilor din Municipiul Roman. 

Concursul este derulat în cadrul proiectului “Romanul prețuiește mâncarea”, implementat de 

Fundația TERRA Mileniul III cu sprijinul financiar al Comisiei Europene (prin intermediul 

Programului DEAR - Dezvoltare, Educație și Creșterea Conștientizării), al NOPLANETB și Asociației 

Serviciul APEL. 

 

 

Proiectul „Romanul prețuiește mâncarea” își propune diminuarea risipei alimentare la nivelul orașului 

Roman pe lanțul de producere, comercializare și consum al produselor alimentare. În acest sens ne-am 

propus o serie de obiective secundare: creșterea gradului de conștientizare al locuitorilor Municipiului 

Roman cu privire la necesitatea implicării în diminuarea risipei alimentare prin intermediul campaniilor 

de conștientizare la nivel local; creșterea nivelului de instruire pentru minim 20 de profesori și 400 de 

elevi din Municipiul Roman cu privire la diminuarea risipei alimentare; elaborarea unui Plan de acțiune 

local privind diminuarea risipei alimentare. 

Am fost încrezători și ne-am propus o serie de rezultate pe care le-am atins în perioada de 

implementare a proiectului.  

Prin concursul „Ambasador al combaterii risipei alimentare” să provocăm să vă puneți la contribuție 

imaginația și să creați un logo și un slogan prin care să transmiteți scopul principal al proiectului 

„Romanul prețuiește mâncarea” 

 

 

 

 

 

https://www.noplanetb.net/
http://apelngo.ro/
http://apelngo.ro/
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II. TERMENI ŞI CONDIŢII 

 

TERMENUL LIMITĂ DE TRANSMITERE A APLICAŢIILOR este 20 martie 2020, ora 17.00.  

Pentru a putea participa la concurs, vă rugăm să completați formularul de aplicaţie. 

 

PARTICIPANȚI 

Concursul este deschis elevilor și adulților din Municipiul Roman și se derulează în perioada 20 februarie 

– 20 martie 2020.  

 

APLICAŢIA: 

Concursul constă în realizarea unui logo și unui slogan prin care să redați tema principală a 

proiectului „Romanul prețuiește mâncarea” - reducerea risipei alimentare.  

 

Pentru mai multă inspiraţie puteţi viziona spotul nostru „Prețuiește Mâncarea”.  

 

Cetățenii care doresc să se înscrie la concurs trebuie să completeze formularul de înscriere 

(disponibil aici), unde vor transmite organizatorilor datele lor de contact, sloganul și logo-ul 

realizat, până pe data de 20 martie 2020.  

 

 

1. Aplicaţia este individuală şi trebuie să includă atât materialul de concurs (logo și slogan), cât şi 

formularul de înscriere completat corespunzător, care este disponibil aici. Menționăm faptul că acest 

concurs se adresează doar locuitorilor din Municipiul Roman.  

2. Logo-ul și sloganul trebuie să aibă legătură cu reducerea/combaterea risipei alimentar, să aibă un 

impact asupra celor care îl vor vizualiza (în cazul logo-ului) și îl vor citi (în cazul sloganului) și să 

încurajeze și alte persoane să adopte o serie de măsuri care să conducă la diminuarea risipei alimentare.  

3. Toate aplicațiile vor fi supuse verificării, iar cele incomplete şi care nu îndeplinesc cerințele şi 

instrucțiunile concursului nu vor fi luate în considerare.  

4. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru pierderea materialului dacă acesta nu ajunge la organizatori.  

https://docs.google.com/forms/d/1iMHtOFPFwVMndhQPd1Kw3wILH61X6JVakkuhOQTUIkI/prefill
https://www.youtube.com/watch?v=53dGaTXk_HE)
https://docs.google.com/forms/d/1iMHtOFPFwVMndhQPd1Kw3wILH61X6JVakkuhOQTUIkI/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1iMHtOFPFwVMndhQPd1Kw3wILH61X6JVakkuhOQTUIkI/prefill
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5. Logo-ul și sloganul trebuie să aparțină exclusiv Participantului, iar din momentul transmiterii 

materialelor către organizatori, Participantul își cedează drepturile de autor, iar aplicațiile primite nu se 

vor returna.  

6. Participanții, pentru a fi eligibili, nu trebuie să fie salariați şi/sau colaboratori persoane fizice (având 

un contract în vigoare) ai Organizatorului și/sau ai Împuternicitului sau soți/ soții sau rude de gradul 

întâi ale acestora  
7. Pentru informaţii suplimentare persoană de contact: Georgiana Marcu  

(marcugeorgianacatalina@gmail.com).  

8. Toate aplicațiile trebuie să cuprindă completarea formularului de înscriere și transmiterea 

materialelor (logo* și slogan**). În cazul în care nu puteți insera logo-ul în formular, vă rog să îl 

transmiteți pe adresa de e-mail: marcugeorgianacatalina@gmail.com cu specificația concurs 

„Romanul prețuiește mâncarea”;  

 

*Exemplu logo  

 

 

 

**Exemplu slogan  

 

 

 

 

PROCESUL DE SELECŢIE SI PREMIEREA: 

 

I. EVALUAREA APLICAȚIILOR și excluderea din concurs a celor care sunt incomplete - 

Menționăm faptul că fiecare aplicație va fi evaluată de către un juriu format din 3 reprezentanți ai 

Fundației Terra Mileniul III, în perioada 21 martie - 29 martie 2020. 

Juriul va desemna cei 10 câștigători ai competiției ţinând cont de originalitatea lucrării și impactul 

https://docs.google.com/forms/d/1iMHtOFPFwVMndhQPd1Kw3wILH61X6JVakkuhOQTUIkI/prefill
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sloganului.  

5 premii vor fi dedicate elevilor, iar celelalte 5 vor fi destinate participantilor adulti cu domiciliul in 

municipiul Roman 

 

II. ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORILOR 

Lista persoanelor câștigătoare va fi postată pe pagina website a Fundației Terra Mileniul III în 30 martie 

2020, iar câştigătorii vor fi anunţaţi prin email sau telefon. 

 

III. PREMIEREA CÂȘTIGĂTORILOR 

Evenimentul de premiere se va desfășura în Municipiul Roman la începutul lunii APRILIE 2020, locația 

fiind comunicată ulterior. 

Cele 10 premii constau în 5 compostoare de grădină* și 5 deshidrator-uscător de alimente*. 

La eveniment vor fi invitați și reprezentanți NOPLANETB, Asociația Serviciul Apel, alte instituții de 

învățământ, ONG-uri și mass –media. 

 

Deshidratoarele-uscătoarele de fructe* și compostoarele de grădină* arată astfel:  

 

 

          Deshidrator-uscător de fructe                                                           Compostor de grădină 

Notă: produsul poate să difere față de cel din imaginea de mai sus.  
 


