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Proiect 

“Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră Curată”/BSB 457 

 

R E G U L A M E N T 

Concurs de mesaje online                                                               

„Mesaj eco dedicat Zilei Mondiale a Mediului” 

Primăria municipiului Ungheni anunță Concursul de mesaje „Mesaj eco dedicat Zilei Mondiale a 

Mediului” în cadrul proiectului „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră Curată” / BSB 457. 

Concursul are drept scop conștientizarea și promovarea problemelor de mediu în rândul 

locuitorilor municipiului Ungheni și localităților limitrofe (com. Pîrlița, com. Sculeni, s. 

Costuleni, com. Valea Mare, com. Mănoilești, s. Semeni, s Zagarancea, com. Florițoaia Veche), 

fiind parte a campaniei de celebrare a Zilei Mondiale a Mediului din 5 iunie 2020.  

Condiții de participare: 

- Cetățenii din municipiul Ungheni și localitățile limitrofe, fără limită de vârstă 

- Tematica abordată: Biodiversitatea - un apel pentru acțiune în vederea combaterii 

pierderii accelerate a speciilor și a degradării Eco-sistemului 

- Mesajul eco va întruni următoarele cerințe: relevanță, originalitate, ușor memorabil, să 

sune frumos, maximum 10 cuvinte 

- Participanții vor oferi informații privind datele lor personale: nume, prenume, vârsta, 

adresă de mail/telefon.  

 

Modalitatea de expediere a mesajelor: 

Mesajele vor fi trimise la adresa de e-mail primaria.ungheni@gmail.com sau pe pagina de 

facebook a Primăriei mun. Ungheni, cu subiectul „Mesaj eco dedicat Zilei Mondiale a 

Mediului”, până la data de 01.06.2020.  
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Evaluarea mesajelor: 

Mesajele vor fi evaluate de către un juriu special desemnat, reprezentanți ai echipei de 

implementare a proiectului, fiind luate în calcul și voturile publicului de pe pagina de facebook 

a Primăriei mun. Ungheni.  

Vor fi apreciate conținutul și impactul, atât sub aspect informativ, cât și de mobilizare a 

cetățenilor. Cele mai bune 10 mesaje eco vor fi publicate pe site-ul și pagina de facebook a 

Primăriei mun. Ungheni și plasate ulterior pe ecranele LED din oraș.  

Prin înscrierea în concurs participanții  își dau acordul de plasare a mesajelor în mediile online 

și pe ecranele LED din mun. Ungheni, fără să pretindă drepturi de autor.  

Perioadă concurs: 

Trimitere mesaje: 22 mai – 01 iunie 2020 

Jurizare: 02 iunie – 03 iunie 

Campanie de promovare în media: 03 iunie – 12 iunie 2020  

 

Primăria mun. Ungheni va promova pe ecranele LED din oraș mesajele ecologice expediate de 

către participanți și le va distribui pe canalele proprii (site, facebook) și pe pagina web a 

proiectului www.wmp.ge .  

 

 

 

 

Proiectul BSB 457 “Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră Curată” este implementat în 

cadrul Programului Bazinul Mării Negre 2014-2020. Partenerii proiectului sunt: Primăria 

municipiului Kutaisi (Partenerul lider), Primăria municipiului Ungheni (Moldova), Asociația 

Tehnopol Galați (România), Uniunea Oamenilor de Știință Imereti “Spectri” (Georgia).  

 

http://www.wmp.ge/

