
CONCURSUL ADRESAT FERMIERILOR “ FERMIER RESPONSABIL” 

 
S-a prelungit termenul de înscriere la concursul “FERMIER RESPONSABIL”! Se mai pot 
face înscrieri în concurs până pe 10 noiembrie 2021 ora 12.00!!! 
 
 
Înscrie-te pentru că poți beneficia de premii generoase: 10 vouchere în valoare de 2000 
de lei la un magazin de bricolaj și 100 de seturi cadou cu cizme de cauciuc, pelerină de 
ploaie, tricou și șapcă APA NOASTRĂ.  
Concursul se adresează locuitorilor din mediul rural și urbanul mic/asimilabil din cele 201 
UAT-uri incluse în campania de conștientizare APA NOASTRĂ. Este un concurs individual, 
cu accent pe regulile de bune practici agricole și învățarea lor, în vederea responsabilizării 
fermierilor față de mediu.  
 
Înscrierile au început deja și am observat că din partea localității dvs prezența în concurs 
este foarte redusă. În acest sens, vă solicităm sprijin în redirecționarea mesajului către 
localnici și încurajarea acestora în participarea la concurs pentru că suntem convinși că și 
gospodarii din localitatea dvs vor să demonstreze că sunt Gospodari Responsabili! 
 
Participarea în Concurs nu este limitată la un număr de participanți. Condiția este ca 
persoanele care se înscriu să aibă domiciliul sau reședința în una dintre UAT-urile eligibile 
în concurs. 
 
Începând cu 12 noiembrie 2021 se va da startul concursului și timp de 15 zile, respectiv, 
până pe 15 noiembrie 2021 fiecare concurent poate răspunde zilnic la 5 seturi a câte 5 
întrebări fiecare. Cu cât un concurent intra mai multe zile la rând în platformă și răspunde 
la întrebări, cu atât acumuleaza mai multe puncte. 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 12 noiembrie 2021 în contul 
fiecărui utilizator. 
 
Nu uita! 
 
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". 
 
Caută echipa "Suntem SuperEroi" din localitatea ta! 
 
 
Regulamentele  pentru  cele  2 concursuri: 

https://apanoastra.ro/regulament-fermier-responsabil 
https://apanoastra.ro/regulament-suntem-supereroi 
 


