
Elevii și profesorii de liceu din toată țara sunt invitați să
se înscrie la Concursul Național ecOprovocarea, ediția
2019-2020. Cadrul organizat de asociația pentru dezvoltare
durabilă Viitorplus este sub forma unui concurs, valoarea
totală a premiilor fiind de 25.000 lei. Începând cu data de 7
octombrie 2019, elevii și profesorii de liceu din toată țara se
pot înscrie în Concursul Național ecOprovocarea, un proiect
extrașcolar cu elemente de educație non-formală,
implementat de Asociația ViitorPlus și derulat cu sprijinul
L`Oreal România.

n CONDIȚII n
Echipe formate din min. 5 membri (4 elevi și un

coordonator - elev sau profesor) se pot înscrie să
organizeze acțiuni de protecție a mediului din cele 5
categorii de concurs: Reciclare, Plantare de arbori,

Igienizare, Târguri de
economie circulară și
Grădini
multifuncționale.
Profesorii vor
beneficia de resurse
educaționale gratuite,
în timp ce elevii din
echipa de concurs și
voluntarii lor vor putea
lua parte la ateliere
educaționale non-
formale privind
provocările actuale ale

mediului și soluțiile pe care le pot implementa pentru
diminuarea acestora. 

n ÎNSCRIERE n
Înscrierea se face de către coordonatorul echipei, prin

completarea formularului din linkul . Perioada de înscrieri
este între 7 octombrie și 7 martie 2020 (1 ianuarie pentru
categoria de grădini multifuncționale). Activitățile se vor
încheia la data de 15 mai 2020. La scurt timp după aceea,
vor fi desemnate echipele câștigătoare la fiecare categorie
de concurs.  

n PREMII n
Premiile sunt în valoare totală de 25.000 de lei și

constau în participarea la Tabăra de leadership pentru
mediu ecOprovocarea - o altfel de tabără, cu multă
distracție, jocuri, drumeții, petreceri tematice și activități
educaționale non-formale. Se vor acorda diplome de merit și
de participare pentru elevii implicați și pentru profesorii
coordonatori. De asemenea, identificarea unor noi parteneri,
susținători ai proiectului, le va oferi ocazia mai multor
ecoambasadori să participe la tabară, în vara lui 2020.

n REZULTATE n
Echipele înscrise în concurs au reușit, în cele 3 ediții

anterioare, să recicleze 188.059 de kg de deșeuri, să
planteze 80.108 puieți și să colecteze din natură 2.921 de
saci de deșeuri. De asemenea, s-au organizat 739
evenimente educative pe teme ecologice (campanii de
conștientizare, târguri de economie circulară). La primele 3
ediții ale concursului național au participat 244 de licee din
38 de județe.
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Atenție, se reiau acțiunile de
deratizare!

Primăria Constanța a reluat marți
acțiunile de deratizare. În cursul acestei
săptămâni vor fi amplasate momeli toxice
în locuri inaccesibile populației, în
vederea protejării sănătății populației,
conservării şi protecţiei mediului
înconjurător. Momelile, care conțin
substanțe raticide anticoagulante
biodegradabile, vor fi protejate în stațiile
de intoxicare marcate și inscripționate
corespunzător. Acestea vor fi amplasate
în toate zonele municipiului, inclusiv în
parcuri, promenade, scuaruri și platforme
de deșeuri. Constănțenii sunt rugați să
conștientizeze importanța acțiunilor de
deratizare și să respecte în totalitate
inscripțiile existente pe stațiile de
intoxicare pe care le reperează în parcuri
sau zone verzi. Se interzice ridicarea
momelilor de la locurile în care au fost
amplasate, pentru preîntâmpinarea
eventualelor accidente! Totodată,
persoanele juridice și fizice sunt
atenționate asupra faptului că au
obligația să efectueze deratizarea
imobilelor, incintelor și gospodăriilor pe
care le dețin, folosind numai substanțele
aprobate de Ministerul Sănătății și
prestatorii autorizați, concomitent cu
acțiunile Primăriei Constanța, precum și
ori de câte ori este necesar - conform
HCLM Constanța nr. 184/2013 art. 3,
alin. 3.
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Modificări la Programul „Prima Casă“
Comisia de buget a Camerei

Deputaţilor a aprobat, marţi, propunerea
legislativă pentru modificarea OUG
60/2009, iniţiată de ministrul Finanţelor,
Eugen Teodorovici, care a afirmat că
programului “Prima Casă” i se atribuie
un caracter social. Raportul comisiei la
acest proiect a fost aprobat cu 14 voturi
“pentru” şi o abţinere şi urmează să intre
în dezbaterea plenului Camerei
Deputaţilor, care este for decizional.
Actul normativ prevede introducerea
pragului de venit pentru beneficiarii
programului, astfel că, la data solicitării
creditului garantat, veniturile nete lunare
ale beneficiarului individual sau ale
beneficiarului împreună cu soţul sau
soţia nu pot depăşi valoarea de 4.500
lei, iar pentru familiile cu unul sau mai
mulţi copii, la data solicitării creditului
garantat, veniturile nete lunare ale
familiei nu pot depăşi 7.000 lei. Deputaţii
din comisie au aprobat un amendament
astfel încât la calculul acestor limite nu
vor fi luate în considerare beneficiile de
asistenţă socială primite de persoanele
care fac parte dintr-un grup vulnerabil,
dacă acestea duc la depăşirea pragului

de 4.500 de lei.
Creditele destinate achiziţiei de

locuinţe pot fi garantate de către stat în
procent de max. 50% din valoarea
finanţării, exceptând dobânzile,
comisioanele şi spezele bancare. Pentru
creditele destinate achiziţiei celorlalte
categorii de locuinţe procentul garantat
de către stat poate fi de max. 40% din
valoarea finanţării, exceptând dobânzile,
comisioanele şi spezele. Proiectul mai
prevede reducerea cu 0,5 puncte
procentuale a ratei dobânzii creditului
garantat pe toată durata programului
pentru familiile cu un singur copil şi cu
un punct procentual a ratei dobânzii
creditului garantat pentru familiile cu doi
sau mai mulţi copii. Totodată, deputaţii
din comisie au stabilit reducerea cu
două puncte procentuale a ratei dobânzii
creditului garantat pentru persoanele
care fac parte dintr-un grup vulnerabil.
Toate beneficiile de asistenţă socială
constituie venit şi vor fi luate în calcul la
analiza acordării finanţărilor. Avansul
minim de 5% din preţul de achiziţie este
menţinut, locuinţa fiind de maximum
70.000 euro.


