Act adițional Nr.2 – prezintă completări la Regulamentul oficial de desfășurare al concursului “Let’s
Get Green”

Nota 1
La Cap 6., se adaugă punctul 6.4 – “Pentru județele în care în prima etapa de validare nu s-a atins
numărul maxim de 5 școli din mediu urban/rural se suplimentează numărul școlilor validate cu unități de
învațământ din celălalt mediu de proveniență, păstrându-se criteriul de selecție în funcție de data
înscrierii și respectând limita de 10 școli pe județ.”
Motivarea deciziei:
După încheierea primei etape a procesului de validare, în care criteriile de selecție au fost data înscrierii,
completarea integrală a formularului și mediul de proveniența al unității de învățământ (maximum 5
școli din mediul urban și 5 din mediul rural), a fost suplimentat numărul de locuri pentru județele în care
nu s-a atins numărul maxim de 5 unități de învățământ aferent unui mediu de proveniență.
Suplimentarea a fost realizată cu unități de învățământ din celalalt mediu de proveniență, păstrându-se
criteriul de selecție în funcție de data înscrierii și respectând limita de 10 școli pe județ. Cu toate acestea,
au existat cazuri în care limita maximă de 10 școli pe județ nu a fost atinsă, din cauza numărului mic de
înscrieri sau al nerespectării condițiilor precizate în cadrul regulamentului concursului.
Nota 2
La Cap 6., se adaugă punctul 6.5: Pentru validarea locurilor suplimentate principalul criteriu de selecție
a fost data înscrierii unității de învățământ, respectându-se cerința obligatorie a completării integrale a
forumlarului de înscriere.
Motivarea deciziei:
Numărul de școli participante în cadrul competiției a fost suplimentat cu încă 138, ajungându-se astfel la
un total de 520 de școli validate. Criteriul de selecție pentru cele 138 de locuri suplimentate a fost data
înscrierii, respectându-se cerința obligatorie a completării integrale a forumlarului de înscriere. În acest
caz în unele județe limita de 10 unități/județ a fost depașită, fiind adaugate noi unități de învățământ
validate în cadrul celei de-a doua etape.
Nota 3
La Cap 6., se adaugă punctul 6.6: Pentru a participă în concurs, fiecare unitate de învățământ validată
are obligația de a completa un formular tip care va fi pus la dispoziția unităților de învățământ validate
de către organizatorul proiectului. În cadrul acestui document este necesară confirmarea numărului de
elevi și profesori înmatriculați în anul școlar 2017-2018 de către directorul unității, avizată prin
semnătura și ștampila acestuia. În cadrul acestui document este necesară confirmarea numărului de
elevi și profesori înmatriculați în anul școlar 2017-2018 de către directorul unității, avizată prin
semnătura și ștampila acestuia. Pentru situațiile în care între numărul elevilor și a profesorilor din
formularul completat la înscriere și numărul din formularul completat ulterior de către director, există o
diferență de peste 10% acea unitatea de învățământ va fi eliminata din concurs.

Motivarea deciziei:
Pentru a asigura integritatea procesului de validare și corectitudinea datelor declarate în formularul de
înscriere de pe plaforma online a proiectului, fiecare unitate de învățământ validată are obligația de a
completa un formular tip care va fi pus la dispoziția unităților de învățământ validate de către
organizatorul proiectului. În cadrul acestui document este necesară confirmarea numărului de elevi și
profesori înmatriculați în anul școlar 2017-2018 de către directorul unității, avizată prin semnătura și
ștampila acestuia. Pentru situatiile în care între numărul elevilor și a profesorilor din formularul
completat la înscriere și numărul din formularul completat ulterior de catre director, există o diferență
de peste 10% acea unitatea de învățământ va fi eliminată din concurs.

La Cap.8, Punctul 8.2.2 se modifică astfel “10 puncte- Mai mult de 3 profesori participanți , în limita a
maxim 6”

La Cap 9, se adaugă punctul 9.5: “Pentru acordarea premiilor II, III si mențiune se va ține cont de mediul
de proveniență al fiecărei unități de învățământ. Astfel, va fi selectată minimum o școală din mediul
rural și minimum o scoala din mediul urban pentru fiecare dintre secțiunile de acordare a premiilor în
ordinea punctajului obținut.”

