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SECȚIUNEA A: INFORMAȚII GENERALE
1. Concursul pentru fermieri “FERMIER RESPONSABIL” (denumit în continuare şi
„Concursul”) care face obiectul prezentului regulament este destinat adulților implicați
în activități agricole indiferent de dimensiunea gospodăriei/fermei pe care o dețin/pe
care o au în întreținere din cele 201 Unități Administrative Teritoriale (UAT) incluse în
campania de conștientizare APA NOASTRĂ desfășurată în cadrul proiectului “Controlul
Integrat al Poluării cu Nutrienți”, beneficiar: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
Obiectivul principal al acestei campanii de conștientizare este corecta informare a
populației asupra consecințelor negative ale poluării apelor cu nitrați din surse agricole
asupra sănătății publice și mediului înconjurător, precum și instaurarea unor bune
practici menite să mențină apele curate.
2. Organizatorul concursului este Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), cu
sediul în Bd. Libertății nr. 12, Sector 5, București, www.mmediu.ro, instituţie publică, cu
personalitate juridică, aflată în subordinea Guvernului. Concursul se derulează în
parteneriat cu cele 201 UAT-uri din lista UAT-urilor aflate în concurs.
3. Concursul se va organiza şi derula cu sprijinul SC MEDIA ONE SRL (Consultantul), cu
sediul în strada Nicoale Iorga nr. 5, Sector 1, București, www.mediaone.ro, tel/fax
021.315.05.16 / e-mail: office@mediaone.ro, care va acţiona în numele şi/sau pe seama
Organizatorului în acest sens, în baza contractului de servicii nr. 01/FBS/2018 încheiat cu
acesta, în relație cu toți factorii implicați în derularea și organizarea Concursului.
4. Concursul se va derula în conformitate cu prezentul Regulament (denumit în
continuare şi “Regulamentul”). Regulament înseamnă prezentul document și toate
eventualele actualizări/completări la acesta, fiind în ansamblul său obligatoriu în mod
necondiţionat pentru toţi participanţii.
5. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe durata concursului,
prin
publicarea
acestuia
pe
portalul
www.apanoastra.ro,
secțiunea
https://apanoastra.ro/fermier-responsabil/

6. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe durata concursului,
urmând ca asemenea modificări să intre în vigoare numai după publicarea prealabilă a
acestora, pe site-ul www.apanoastra.ro, secțiunea https://apanoastra.ro/fermier-responsabil/

SECȚIUNEA B: CALENDAR ȘI ETAPE
1. Înscrierea participanților:

15 septembrie - 31 octombrie 2021

2. Derularea concursului:

1 - 15 noiembrie 2021

3. Calcularea scorului și stabilirea clasamentului:

16 - 30 noiembrie 2021

4. Anunțarea câștigătorilor:

1-5 decembrie 2021
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SECȚIUNEA C: METODOLOGIA DERULĂRII CONCURSULUI
I. ÎNSCRIEREA PARTICIPANȚILOR
I.a. Înscriererea şi participarea la concurs sunt gratuite.
I.b. Concursul se adresează locuitorilor din mediul rural și urbanul mic/asimilabil din cele
201 UAT-uri incluse în campania de conștientizare APA NOASTRĂ desfășurată în cadrul
proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”, denumiți în continuare Participanți,
respectiv Participant.
I.c. Concursul este un concurs individual, cu accent pe regulile de bune practici agricole și
învățarea lor, în vederea responsabilizării fermierilor față de mediu. Scopul acestui concurs
este de a crește nivelul de informare al cetățenilor cu privire la necesitatea unui
management corect al gunoiului de grajd și a cunoașterii regulilor de bune practici.
I.d. Participarea în Concurs nu este limitată la un număr de participanți. Condiția este ca
persoanele care se înscriu în concurs să aibă domiciliul sau reședința în una dintre UAT-urile
eligibile în concurs.
I.e. Înscrierea participanților se va putea face începând cu 15 septembrie, ora 12,00, până la
data de 31 octombrie 2021, ora 12.00, dată la care secțiunea se va închide automat, pe
portalul https://apanoastra.ro/fermier-responsabil/.

II.

COMPLETAREA DATELOR DE PROFIL ȘI VALIDARE

II.a. Înscrierea participanților se va face pe portalul www.apanoastra.ro prin crearea unui
cont individual de concurs. Fiecare participant va primi un cod unic, ce va fi utilizat pentru a
putea participa în concurs.
II.b. Fiecare participant, în momentul autentificării în pagina concursului va completa o serie
de câmpuri obligatorii. În momentul înscrierii în concurs, participantul bifează mai multe
casete, prin care:
•
își dă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
•
declară că are peste 18 ani
•
declară că este implicat în activități agricole pe raza uneia dintre cele 201 Unități
Administrativ-Teritoriale (UAT) eligibile în concurs
•
declară că are domiciliul sau reședința pe raza uneia dintre cele cele 201 Unități
Administrativ-Teritoriale eligibile în concurs
•
este de acord cu politica de confidențialitate a site-ului
•
declară că a citit regulamentul concursului și este de acord cu el
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Validarea conturilor de concurs se va face de către Organizator prin Consultant și va consta
în verificarea informațiilor din formularele de înscriere, respectiv verificarea condițiilor
preliminare de participare:
 domiciliul sau reședința să fie într-una dintre UAT-urile eligibile.
 participantul să fie major, să fi împlinit 18 ani până la data de 31 octombrie
2021.
 să fie depus acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Pe parcursul validării, Organizatorul, prin Consultantul desemnat, va putea
contacta participanții pentru clarificarea aspectelor privind înscrierea, din dorința
de a facilita o participare cât mai largă în concurs.
NOTĂ!
Toate informațiile declarate de către participanți în momentul înscrierii pot fi validate de
către consultant pe perioada derulării concursului. În cazul în care un participant nu a
împlinit 18 ani până la data de 31 octombrie; nu are domiciliul sau reședința într-una dintre
localitățile din UAT-urile eligibile; nu a depus acordul de prelucrare a datelor cu caracter
personal; poate fi exclus din concurs și poate să nu fie declarat câștigător. Premiul va reveni
următorului participant care îndeplinește toate condițiile impuse de prezentul regulament.
II.c. Odată înscrierea participantului validată de Consultant în numele Organizatorul
Concursului, un mesaj de validare va fi transmis pe adresa de email, fiind astfel confirmată
înscrierea.
II.d. Pe durata perioadei de înscriere va fi afișat un contor al numărului de înscriși.
II.e. În paralel cu acest concurs, se derulează și concursul pentru copii "Suntem SuperEroi".
Echipele de copii înscriși în acest concurs primesc câte un cod la înscrierea în concurs, pe
care îl pot transmite mai departe fermierilor din aceeași localitate, care se înscriu in
concursul "Fermier Responsabil". Astfel, folosind codul de echipă al școlarilor din localitatea
de domiciliu, fermierul respectiv obține 25 de puncte suplimentare în cadrul concursului
"Fermier Responsabil".
Dacă este cazul, la înscrierea în concurs, participantul va preciza "codul de echipă" primit de
la Echipa participantă în concursul "Suntem Super Eroi". În cazul în care codul este incorect,
platforma va respinge automat codul. Înscrierea se va putea face și în lipsa codului, însă nu
se va acorda punctajul aferent. Fiecare participant va putea folosi maximum 1 cod.
Important: Codul de echipă va putea fi introdus în orice moment până la finalizarea
concursului.

III. DERULAREA CONCURSULUI
III.a. În data de 1 noiembrie 2021, ora 08:00 se va deschide interfața destinată concursului
de fermieri, care va fi deschisă până la data de 15 noiembrie 2021, ora 23.00. Accesul se va
face utilizând datele de acces primite prin e-mail la înscriere, utilizând adresa de e-mail/ID-ul
utilizatorului și parola.
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III.b. În secțiunea dedicată concursului de fermieri vor fi disponibile spre consultare
materiale informative relevante în vederea participării la concurs.
III.c. Concursul pentru fermieri constă în răspunsul la maxim 25 de întrebări tip grilă pe zi,
organizate în 5 module a câte 5 întrebări, timp de 15 zile. Fiecare întrebare are câte 3
opțiuni de răspuns, din care un singur răspuns este corect. Un concurent poate parcurge o
singură dată pe zi fiecare din cele cinci module de întrebări pe parcursul celor 15 zile de
concurs. La finalul perioadei se va puncta corectitudinea tuturor răspunsurilor, calculând
suma răspunsurilor corecte pe fiecare modul în parte. Întrebările pe fiecare modul în parte
vor fi generate automat, în ordine aleatoare. Fiecărui utilizator i se va atribui setul propriu
de întrebari, pe fiecare modul în parte. Pentru fiecare modul în parte va exista un timp
limită de răspuns la cele 5 întrebări, respectiv 30 minute, după care modulul respectiv se
închide și nu mai poate fi accesat.
Temele pentru cele 5 module de concurs sunt:
o Modul 1 - Apă curată cum era odată/Apăr apa
o Modul 2 - Fără nitrați și fără nitriți
o Modul 3 - Gunoiul de grajd, bunăstare pentru fermieri
o Modul 4 - Bune practici pentru fermieri responsabil
o Modul 5 - Fertilizare cu măsură
III.d. Pentru a răspunde corect la întrebări, participanții se pot documenta, atât pe
platforma proiectului www.apanoatra.ro, cât și studiind materialele de studiu care vor fi
publicate la data de 01 noiembrie 2021 în contul fiecărui utilizator.
III.e. Numai după ce a răspuns la toate întrebările unui modul, butonul SUBMIT/TRIMITE
RĂSPUNSURILE devine activ. Participantul poate face testul complet doar o dată pe zi în
perioada 1-15 noiembrie 2021. Participantul poate completa toate modulele de întrebări
sau doar o parte dintre module, scorul fiind calculat în funcție de numărul efectiv de
răspunsuri corecte. O dată început un modul, acesta trebuie să fie finalizat într-o perioadă
de timp determinată (30 minute). Un modul început și închis nu mai poate fi reluat ulterior
în aceeași zi.
În cazul în care un concurent nu poate rezolva în aceeași sesiune cele 5 module de întrebări,
poate da SUBMIT doar la o parte, iar la restul modulelor poate răspunde ulterior, în aceeași
zi. O dată pornit un modul/un test, acesta trebuie și finalizat. Modulul nefinalizat nu va mai
putea fi repornit ulterior în aceeasi zi și reluat din punctul unde a fost lăsat. În cazul unei
întreruperi de conexiune la internet/curent/etc există riscul ca sesiunea de răspunsuri să nu
se înregistreze.
III.f. Interfața concursului se va închide automat pe 15 noiembrie 2021, ora 23:00, urmând a
fi făcut clasamentul. Concurenții trebuie să aibă în vedere că butonul de SUBMIT trebuie să
fie apăsat până la ora 22:59 pe data de 15 noiembrie 2021.
III.g. În paralel cu acest concurs, se derulează și concursul pentru copii "Suntem SuperEroi".
Echipele de copii înscriși în acest concurs primesc câte un cod la înscrierea în concurs, pe
care îl pot transmite mai departe fermierilor care se înscriu in concursul "Fermier
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Responsabil". Folosind codul de echipă al școlarilor, în orice moment până la închieirea
concursului, fermierul obține 25 de puncte suplimentare.

IV.

EVALUAREA CONCURENȚILOR

Câștigătorii vor fi selectați în funcție de scorul final obținut conform factorilor de punctare
de mai jos:
IV.a. Punctajul din răspunsuri (Pr) se va calcula automat în funcție de numărul de răspunsuri
corecte pe toate modulele realizate zilnic. Fiecare răspuns corect va fi punctat cu 1 punct.
Pentru fiecare modul punctajul maxim pe zi poate fi 5 puncte, iar pentru cele 5 module ale
concursului, punctajul maxim total din răspunsuri Pr(max) obținut pe zi poate fi de 25
puncte. Astfel, pe toată durata concursului, numărul maxim de puncte acumulat poate fi de
375 puncte (25 puncte x 15 zile).
IV.b. Prezentarea unui cod de echipa valid furnizat de o Echipă de școlari participantă la
concursul "Suntem SuperEroi" este punctată cu 25 puncte. În cazul neprezentării acestui cod
se obțin 0 puncte.
Calcularea SCORULUI FINAL și stabilirea Clasamentului:
Scorul maxim pe care îl poate obține un concurent este de 400 puncte.
În baza punctajelor obținute, va fi stabilit SCORUL FINAL și Clasamentul
În cazul în care mai mulți concurenți înregistrează SCOR FINAL egal, acestea vor fi
departajate după următoarele criterii, conform ordinei de precedență de mai jos:
a. Cel mai scurt timp realizat cumulat pe cele 15 zile dintre concurenții cu
același punctaj
a. Ordinea înscrierii în concurs (primul venit/primul servit)
În ordinea Clasamentului, vor fi desemnați 10 câștigători FERMIER DE TOP și 100 mențiuni
FERMIER RESPONSABIL.

V. ANUNȚAREA REZULTATELOR ȘI A CÂȘTIGĂTORILOR
În urma finalizării clasamentului, în ordinea descrescătoare a scorului vor fi desemnați 110
câștigători.
Cel târziu pe 5 decembrie 2021 se vor publica pe portalul www.apanoastra.ro în secțiunea
Fermieri Responsabili https://apanoastra.ro/fermier-responsabil/, precum și pe pagina de
Facebook APA NOASTRA, numele celor 100 de FERMIERI RESPONSABILI câștigători,
respectiv a primilor zece FERMIERI DE TOP.
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SECȚIUNEA D: PREMII ȘI FACILITĂȚI
Pentru Câștigătorii Concursului “Fermier Responsabil" organizatorul oferă următoarele
premii:
Premiul obținut

110 CÂȘTIGĂTORI

FERMIER DE TOP

10 vouchere în valoare de 2000 lei fiecare, la
un magazin de bricolaj
100 de KIT-uri FERMIER RESPONSABIL:
cizme de cauciuc, pelerină de ploaie, tricou
și șapcă – toate inscripționate cu sigla
Campaniei Apăr Apa!

FERMIER RESPONSABIL

Pachetele vor fi expediate în perioada 05-31 ianuarie 2022 prin poștă fiecărui participant, la
adresa menționată în formularul de înscriere sau, în cazul în care sunt mai mulți câștigători
din aceeași localitate, pot fi expediate pe adresa Primăriei.
NOTĂ1: Nu se va oferi contravaloarea în bani a premiilor câștigate de către participanți.
NOTA2: Preluarea premiilor acordate de la sediul Organizatorului și transportul acestora
în localitățile de proveniență cade în sarcina Consultantului.
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SECȚIUNEA E: DECLARAŢII, RĂSPUNDERI ŞI RESPONSABILITĂŢI
1. Prin înscrierea la Concurs, fiecare Participant se obligă în mod irevocabil, expres, neechivoc
şi necondiţionat să respecte în totalitate şi în mod corespunzător prezentul Regulament.
2. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, prin înscrierea la Concurs, fiecare
Participant confirmă în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat (că):
a) a citit şi înţeles Regulamentul, este de acord cu Regulamentul şi acceptă să respecte în
totalitate termenii şi condiţiile acestuia.
b) a înţeles şi este de acord ca, în cazul în care nu respectă în totalitate şi în mod
corespunzător oricare din termenii şi condiţiile prezentului Regulament, Participantul
respectiv poate fi exclus din Concurs şi/sau poate să nu mai fie desemnat Câştigător
şi/sau Organizatorul şi/sau Consultantul au dreptul să nu mai acorde Premiul
respectivului Câştigător.
c) prin înscrierea în Concurs, fiecare Participant este de acord ca răspunsurile sale să poată
fi postate de către Organizator şi/sau Consultant pe orice canale de comunicare, inclusiv
pe internet, pe site-uri şi conturi de Facebook gestionate de Organizator şi/sau
Consultant, dar şi pe alte site-uri, inclusiv după încheierea Concursului, fără niciun fel de
plată sau alte obligaţii suplimentare din partea Organizatorului şi/sau Consultantului.
3. Participarea la Concurs constituie consimţământul expres şi prealabil al fiecărui Participant
referitor la faptul că numele si prenumele, răspunsurile, imaginea şi vocea, după caz, pot fi
făcute publice prin orice mijloc de comunicare şi pot fi folosite în materialele publicitare şi
de prezentare ale Organizatorului fără niciun fel de plată sau beneficiu.
4. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, prin înscrierea în Concurs, fiecare
Participant declară în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat că răspunsurile
date în cadrul concursului sunt date de către el personal și nu de către alte persoane.
5. Prin înscrierea în Concurs, fiecare Participant se obligă în mod irevocabil, expres, neechivoc
şi necondiţionat să apere şi să despăgubească Organizatorul şi Consultantul de şi împotriva
oricăror reclamaţii, plângeri şi/sau acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi
de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) sau altor drepturi
protejate, legate de proiectul trimis in Concurs.
6. Organizatorul şi/sau Consultantul nu sunt responsabili în niciun fel şi în niciun mod pentru
acţiunile Participanţilor pe durata Concursului, Participanţii fiind în mod exclusiv
răspunzători în aceste cazuri. Organizatorul şi/sau Consultantul nu sunt în niciun fel
responsabili în cazul în care participanții nu pot fi contactați la numerele de telefon şi
adresele de email indicate la înscrierea în concurs şi/sau în cazul în care participanții cu cele
mai mari punctaje nu urmează procedura necesară pentru acordarea şi înmânarea Premiilor,
respectiv: toate informațiile declarate de către participanți în momentul înscrierii să fie
valide (de ex: participanții să fi împlinit 18 ani până la data de 31 octombrie; să aibă
domiciliul sau reședința într-una dintre localitățile din UAT-urile eligibile; să depună
acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal). Respectivii participanți pot fi
excluși din concurs și se poate să nu fie declarați câștigători. Premiile vor reveni
următorilor participanți care îndeplinesc toate condițiile impuse de prezentul
regulament.
7. În oricare din aceste cazuri Organizatorul şi/sau Consultantul au dreptul să nu mai acorde
Premiul Câştigătorilor, fără a fi obligat(i) să justifice în vreun fel decizia luată în acest sens şi
fără drept de compensare pentru Câştigători.
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8. Organizatorul şi/sau Consultantul nu sunt responsabili în niciun fel şi în niciun mod pentru
orice erori înregistrate în realizarea înscrierii in Concurs, incluzând fără limitare cazurile
generate de defecţiuni tehnice şi/sau de furnizorul de internet şi/sau de conexiunea la
internet a Participanţilor.
9. Organizatorul şi/sau Consultantul nu sunt responsabili în niciun fel şi în niciun mod în cazul
în care Participanţii au furnizat date false şi/sau eronate.
10. Date cu caracter personal
• Datele cu caracter personal ale Participanţilor sunt protejate conform legislaţiei în
vigoare pentru confidenţialitatea şi securitatea prelucrării datelor.
• Numele şi prenumele înscrişilor la concurs vor fi făcute publice.
• Furnizarea tuturor datelor solicitate este obligatorie, iar în cazul în care nu sunt furnizate
toate datele solicitate, Participantul nu poate participa la Concurs şi/sau Premiul nu va
putea fi acordat către Câştigător, după caz.
11. În cazul în care oricare dintre Participanţi nu respectă în totalitate şi în mod corespunzător
oricare din termenii şi condiţiile prezentului Regulament, Participantul respectiv poate fi
exclus din Concurs.
12. În cazul în care oricare dintre Participanţii care ar putea fi desemnați Câştigători şi/sau
acțiunile acestuia nu respectă în totalitate şi în mod corespunzător oricare din termenii şi
condiţiile prezentului Regulament, Participantul respectiv poate să nu mai fie desemnat
Câştigător/Câștigătoare.
13. În cazul în care Participantul şi/sau acțiunile acestuia nu respectă în totalitate şi în mod
corespunzător oricare din termenii şi condiţiile prezentului Regulament şi/sau informaţiile
şi/sau datele furnizate de Participant nu sunt complete, corecte si adevarate sau sunt
diferite faţă de cele furnizate la momentul înscrierii în concurs, Organizatorul şi/sau
Consultantul au dreptul să nu mai acorde Premiul respectivului Participant.
14. Concursul cu toate etapele sale se va desfăşura pe teritoriul României, urmând a fi promovat
pe orice canale de comunicare considerate necesare de Organizator şi/sau Consultant
(„canalele de comunicare”), încluzând fără limitare site-ul www.apanoastra.ro,
www.mediaone.ro şi/sau pagina de Facebook Apa Noastră, bloguri partenere şi alte
platforme online.
15. Nu se acordă contravaloarea în bani a Premiilor.
16. Orice comunicare în legătură cu Concursul, incluzând fără limitare completarea oricăror
fişiere şi/sau formulare se va face în limba română.
17. Taxe si impozite. În măsura impusă de reglementările legale în vigoare, Consultantul va
calcula, reţine şi vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii, conform
reglementărilor fiscale în vigoare aplicabile în România. Suma reprezentând impozitul cade
în sarcina Organizatorului (prin Consultant).
18. Informații. În cazul în care, pe perioada Concursului, Participanţii doresc să afle mai multe
amănunte în legătură cu Concursul, precum şi pentru eventuale sugestii şi/sau reclamaţii,
aceştia pot contacta Consultantul la adresa de e-mail office@mediaone.ro, tel. 021 315 05
16.
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