
REGULAMENT PENTRU COMPETIȚIA DE PROTOTIPURI

„INOVEAZĂ PENTRU ALBINE”

Promotorul și organizatorul competiției
Asociația WWF-România, cu sediul în București, Blvd. Tudor Vladimirescu nr. 29, sector 5,
București.
Co-organizatori: Code for Romania și Design Thinking Society

Tipul competitiei
Competiție de prototipuri deschisă la nivel național pentru experți programatori,
designeri grafici și UX, cu acordarea unui premiu în valoare de până la 8.000 Euro sub
forma unui contract de servicii de proiectare, design și mentenanță aplicație de mobil.

Premiul este acordat la finalul competiției în baza procedurii de achiziții publice (selecția de
oferte) cerute de finanțatorul proiectului BeeActive, în cadrul căruia se desfășoară această
competiție.

Contextul și scopul competiției
De câte ori ai văzut pe cineva dând brusc din mâini și țipând „o albină!”? Sau poate acea
persoană ai fost chiar tu? Trecând peste instinctul firesc de a ne proteja, ne dăm seama că
albinele și alte insecte polenizatoare sunt de fapt esențiale în menținerea vieții, însă
acestea sunt acum în declin.

Deși există un cadru global și european de politici publice care încurajează conservarea
polenizatorilor, autoritățile din România momentan nu acționează explicit pentru a stopa
declinul; ba dimpotrivă.
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Este necesară mobilizarea unei mase critice de cetățeni pentru a susține activ măsurile de
îmbunătățire a politicilor și deciziilor publice. Și este necesar ca fiecare dintre noi să adopte
gesturi în viața de zi cu zi, pentru a ajuta la stoparea declinului. Din aceste motive am scris
proiectul BeeActive - Mobilizarea Cetățenilor pentru Conservarea Albinelor și a Altor
Insecte Polenizatoare din România, pe care îl derulăm alături de Institutul Norvegian pentru
Cercetarea Naturii (NINA), prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda,
Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Prin crearea unei aplicații de identificare a speciilor de plante și a polenizatorilor asociați
din țara noastră ne propunem să apropiem oamenii de lumea fascinantă a plantelor și
insectelor, să îi ajutăm să conștientizeze importanța și frumusețea polenizatorilor și să se
implice în acțiuni concrete - de la semnarea unei petiții sau implicarea în alte forme de
influențare a deciziilor politice, la plantarea unei grădini prietenoase cu polenizatorii sau
consumarea de produse alimentare ecologice, toate pentru a ne asigura de supraviețuirea
acestor specii, în beneficiul nostru și al naturii.

Desfășurare competiție

Nr. Etapă Perioadă Locație Observații

1. Înscriere în
competiție

20-29 septembrie
(9 zile)

Formular de
înscriere pe
webpage WWF:
https://wwf.ro/ce-fa
cem/bee-active/bee
-active-inoveaza-pe
ntru-albine/

Înscrierea este condiție
obligatorie pentru
participarea la competiție.

Formularul de înscriere va fi
completat de o singură
persoană pentru toată
echipa, în calitate de
lider/reprezentant al
echipei. Termenul limită
pentru înscriere este 29
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septembrie, ora 23:59.

2. Dezvoltare
prototipuri și
trimiterea lor spre
evaluare

30 septembrie-21
octombrie
(3 săptămâni)

Independent,
remote - fiecare
echipă decide unde
și cum lucrează

„Pachet” cu resursele
necesare codării trimis la
începutul acestei perioade.

Welcome talk și program de
webinarii tematice și sesiuni
de asistență tehnică și
mentorat oferite celor care
s-au înscris la competiție.

Fiecare echipă trimite
formularul cu prototipul
(link) și conformarea la
cerințele de eligibilitate,
însoțit de portofoliul
profesional, la adresa
inovezpentrualbine@wwf.ro
până la data limită de 21
octombrie, ora 23:59.

3. Evaluare și
selecție 5 echipe
finaliste

22-27 octombrie
(6 zile)

Online Evaluarea se va face în
baza:
- Cerințelor de eligibilitate,
- Cerințelor tehnice,
- Criteriilor calitative
menționate în tabelul de la
pag. 7.
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4. Pitch live cu cele
5 echipe finaliste
și desemnare
soluție
câștigătoare

5 noiembrie Brașov Înainte de eveniment,
echipele finaliste trimit un
„pachet” complet cu toate
documentele și o versiune
îmbunătățită a prototipului,
pe baza feedback-ului primit
în etapa de evaluare.

Evaluare finală și
desemnare echipă (și
prototip) câștigătoare.

Etapa 1 - Înscriere în competiție
Înscrierea se face prin completarea formularului de înscriere de pe pagina web WWF
https://wwf.ro/ce-facem/bee-active/bee-active-inoveaza-pentru-albine/, până pe data de 29
septembrie, ora 23:59. Înscrierea se face de către o singură persoană, în numele echipei, în
calitate de lider/reprezentant al echipei. Înscrierile nu sunt condiționate de gen sau amplasarea
geografică.

Etapa 2 - Dezvoltare și trimitere prototipuri
Timp de 3 săptămâni participanții înscriși la concurs vor beneficia de sesiuni de asistență
tehnică și webinarii tematice (live și înregistrate) despre, de pildă, cum îți creezi un brand
personal și cum te promovezi ca freelancer, Design Thinking, plantele din mediul urban și relația
cu polenizatorii, tips & tricks pentru un stil de viață prietenos cu polenizatorii. Programul complet
al webinariilor va fi anunțat prin intermediul unui newsletter trimis celor înscriși.

Pentru codarea și posibilitatea testării celor 4 pași din user journey-ul menționat la cerințele
tehnice, participanții vor primi pe email, la începutul acestei perioade/etape, un „pachet” cu
elemente de conținut precum: o mini bază de date cu 10 specii de plante și polenizatorii asociați
din România, o listă de acțiuni de lifestyle pe care le pot face oamenii zi de zi pentru protejarea
polenizatorilor, o rețetă și alte informații necesare enumerate la pag. 12.
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Prototipul aplicației (și, mai apoi, aplicația integrală, finală) trebuie să respecte scopul
menționat și toate cerințele menționate în tabelul de la pag. 7. Prototipul se va trimite ca link
către un video de prezentare, care să conțină explicația modului în care a fost construit și
prezentarea prototipului creat; ideal (dar nu obligatoriu) va fi transmis și un link direct către un
prototip interactiv în Figma, Adobe XD sau alt tool de design. Prototipul trebuie însoțit de
confirmarea (prin bifare) de conformare la Cerințele de eligibilitate enumerate în tabel, la
capitolul I. Pentru a ușura transmiterea acestor elemente, organizatorii vor pune la dispoziția
celor înscriși un formular succint care atestă conformarea la cerințele de eligibilitate și care va
conține un câmp pentru introducerea linkul-ului către prototip. De asemenea, alături de acest
formular va fi transmis portofoliul profesional, conform punctului 4 („Criteriu profesional”) din
tabelul de mai jos, secțiunea III. Criterii calitative.

Atenție! În cazul în care prototipul a fost selectat pe lista finaliștilor, iar echipa a fost invitată la
evenimentul de pitching, echipa respectivă va trebui să trimită înainte de pitch toate
documentele necesare (pentru care a fost bifată conformarea în etapa precedentă - etapa 2) -
detalii despre acest pas se găsesc mai jos, la etapa 4.

Nu se vor accepta în competiție prototipuri trimise după termenul limită de 21 octombrie 2022,
ora 23:59.

Etapa 3 - Evaluare și selecție 5 echipe finaliste
Timp de 6 zile, juriul va face evaluarea prototipurilor primite și o selecție a echipelor și
prototipurilor care se califică pentru participarea la un eveniment de pitching live. Selecția va
cuprinde 5 echipe (prototipuri) care au obținut scorul cel mai bun la evaluare, pe baza criteriilor
din tabelul de mai jos.

Rezultatele acestei etape vor fi anunțate public pe canalele de comunicare WWF și direct
participanților. Cele 5 echipe finaliste vor primi apoi separat un email cu pașii următori.

Etapa 4 - Pitch live și desemnare soluție și echipă câștigătoare
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Cele 5 echipe finaliste vor fi invitate să își prezinte soluția în cadrul unui eveniment de pitching
live care va avea loc în Brașov, în data de 5 noiembrie 2022. În cadrul evenimentului,
participanții vor putea interacționa cu persoanele care au ținut webinariile și sesiunile de
asistență tehnică, putând să afle astfel mai multe informații despre polenizatori,
comunicare/marketing și activitatea WWF.

Odată cu invitația la evenimentul de pitching, cele 5 echipe finaliste vor fi invitate să participe și
la selecția de oferte, procedură obligatorie conform legislației de achiziții publice ce trebuie
respectată în cadrul acestui proiect finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile
SEE 2014-2021. Astfel, cele 5 echipe finaliste vor fi invitate să transmită înainte de eveniment și
până la data de 2 noiembrie 2022, ora 23:59, la adresa de email inovezpentrualbine@wwf.ro,
următoarele documente/materiale:

- Documentele care atestă conformarea la Cerințele de eligibilitate (din tabelul mai jos),
- Declarații standard, pe template-ul pus la dispoziție de organizatori, în cadrul unei cereri

de ofertă ce va fi transmisă finaliștilor odată cu invitația la eveniment,
- Oferta financiară care să se încadreze în bugetul de 8000 Euro reprezentând premiul

oferit de organizatori,
- Oferta tehnică - o versiune 2.0 a prototipului propus în etapa 2, ce poate fi îmbunătățit

pe baza feedback-ului/rezultatului primit în urma evaluării.

La pitch, echipele finaliste trebuie să aibă o prezentare de maxim 10 minute, însoțită de
prototipul 2.0. Prototipul 2.0 poate fi deja o aplicație funcțională, un design mockup în Figma,
XD, Sketch sau alt soft de design și un plan de implementare al aplicației.

Cerințe de participare (criterii de evaluare a prototipurilor)
Prototipurile trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

I. Cerințe de eligibilitate (obligatorii),
II. Cerințe tehnice (obligatorii),
III. Criterii calitative în baza cărora fiecare prototip va obține un punctaj.

Nerespectarea oricăreia dintre cerințele obligatorii de eligibilitate sau tehnice de mai jos
va duce la descalificarea echipei/neadmiterea în competiție.
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Cerințe de participare

I. Cerințe de eligibilitate (obligatorii)
Atenție! Menționăm din nou că toate documentele enumerate în acest capitol I trebuie
transmise de către echipele finaliste înainte de pitch. În etapa 2 nu trebuie transmise ca
atare, însă echipele trebuie să confirme că îndeplinesc aceste condiții.

Nr.
crt.

Cerință Detalii/Modul de îndeplinire a cerinței

1. Criteriu de vârstă: Participanții la competiție
trebuie sa aibă minim 18 ani împliniți.

Copie buletin/ act identitate

2. Criteriu colaborativ: Participanții trebuie să
se înscrie ca echipă de maxim 3 membri, în
care unul trebuie să fie programator, unul -
expert UX, care mai pot coopta la alegere
și un membru cu profil de creație/design
(copywriter/art/designer grafic).

O persoană poate face parte dintr-o
singură echipă.

CV-uri membri echipă

Fiecare echipă trebuie să aibă un nume și să
se înscrie în competiție în perioada de
înscriere.

Fiecare echipă trebuie să aibă un
lider/reprezentant.
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3. Criteriu administrativ: Echipa trebuie să fie
constituită într-o entitate juridică (ex. ca
agenție) SAU, dacă participarea se face în
echipă de freelanceri, atunci cel puțin un
membru al echipei de freelanceri trebuie să
aibă o formă juridică*, în baza căreia să
poată fi încheiat un contract de prestare
servicii; în acest caz, acea persoană va
încasa și redistribui în echipă bugetul și va
fi liderul echipei, ce va purta și întreaga
responsabilitate pentru îndeplinirea
obligațiilor contractuale, în cazul câștigării
competiției.

*Personalitate juridică de tip operator
economic conform legii nr. 296/2004

Certificat Constatator emis de ONRC - Oficiul
Național al Registrului Comerțului, eliberat la
ghișeu sau online care să fie în perioada de
valabilitate.

Declarație privind conflictul de interese (pe
baza template-ului pus la dispoziție de
organizator).

4. Originalitate: Fiecare echipă înscrisă poate
să participe cu un singur prototip. Acesta
trebuie să fie unul original, să aparțină
echipei, însă poate să cuprindă anumite
elemente realizate în proiecte similare
anterioare, atât timp cât membrii
echipei/echipa deține drept de copyright și
utilizare sau elementele respective sunt
open source și nu cad sub incidența unui
drept limitat de copyright și utilizare deținut
de o entitate externă.

Declarație pe proprie răspundere privind
dreptul de copyright și utilizare a prototipului
propus

5. Confidențialitate: Participanții își asumă că
nu vor utiliza elementele de brand WWF în

Declarație de confidențialitate pentru
elementele de brand WWF
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alte proiecte, ci vor fi utilizate strict în
scopul acestei competiții.

II. Cerințe tehnice (obligatorii)

Nr.
crt.

Cerință Detalii/Modul de îndeplinire a cerinței

1. Cod: Aplicația, și deci prototipul pe care
participanții îl propun pentru această
competiție, trebuie creată pentru Android și
iOS

Participanții trebuie să ia în calcul și să
confirme că aplicația finală va fi disponibilă
pentru Android și iOS, și deci că prototipul
este adaptabil.
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2. User journey: Este necesară codarea a
minim 4 pași pe care îi parcurge utilizatorul
în aplicație:
→ identificare specie de plantă (pasul 1),
→ generare listă cu cei mai frecvenți
polenizatori ai plantei identificate în pasul
1, împreună cu key facts și conținut vizual
cu speciile de polenizatori respective (pasul
2),
→ implică-te în petiția WWF/alte inițiative
civice și în acțiuni de lifestyle, zi de zi
pentru protejarea polenizatorilor (pasul 3),
→ descoperă și gustă din magia plantelor,
o colecție originală de rețete de băuturi și
delicii culinare cu planta de la pasul 1
(pasul 4).

În ceea ce privește speciile de plante și
polenizatori, trebuie să fie specificat
statutul de conservare (dacă e specie
protejată sau nu, vulnerabilă sau nu) al
fiecărei specii, precum și reguli de bază
privind foraging-ul responsabil la speciile
de plante care nu sunt protejate/amenințate
cu dispariția și care pot fi culese.

Un clickable demo (prototip) cu minim de
ecrane aferente pașilor din user journey, ce
trebuie transmis ca link către un video de
prezentare, care să conțină explicația
modului în care a fost construit și
prezentarea prototipului creat; ideal (dar nu
obligatoriu) va fi transmis și un link direct
către un prototip interactiv în Figma, Adobe
XD sau alt tool de design.

3. Identitate vizuală: Prototipurile (și apoi
aplicația finală) trebuie să respecte regulile
de brand WWF, dar și cerințele de
identitate vizuală impuse de finanțator.

Folosirea fonturilor și culorilor WWF,
respectarea regulilor WWF privind folosirea
imaginilor; folosirea logo-urilor așa cum o
cere finanțatorul în ghidul de identitate
vizuală. De asemenea, trebuie:
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- introdus următorul disclaimer -
„Dezvoltarea acestei aplicații este
susținută prin proiectul BeeActive -
Mobilizarea cetățenilor pentru conservarea
albinelor și a altor polenizatori din
România, implementat de WWF-România
în parteneriat cu NINA (Institutul
Norvegian pentru Cercetarea Naturi), prin
programul Active Citizens Fund România,
finanțat de Islanda, Liechtenstein și
Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.
Conținutul aplicației nu reprezintă în mod
necesar poziția oficială a Granturilor SEE
și Norvegiene 2014-2021”,

- semnalat (prin text/logo-uri) faptul că
această aplicație este dezvoltată în
parteneriat cu Code for România și Design
Thinking Society.

III. Criterii calitative (punctaj)
Atenție. În baza acestor criterii se va face departajarea și deci selecția finaliștilor.

Nr.
crt.

Cerință Detalii/Modul de îndeplinire a cerinței

1. Uzabilitate și accesibilitate A utilizat în crearea prototipului principii de
bază în construcția unor aplicații mobile? (5
puncte)

Designul aplicației este conform cu criteriile
generale de accesibilitate pentru persoane cu
dizabilități? (5 puncte)
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2. Layout și interactivitate Acțiunile care pot fi întreprinse în aplicație
sunt intuitive pentru utilizatori cu nivel mediu
sau mic de alfabetizare digitală? (10 puncte)

A cuprins toți pașii necesari îndeplinirii
funcționalităților aplicației? (20 puncte)

A cuprins mecanisme de prevenire a erorilor?
(10 puncte)

A acordat atenție navigării specifice
aplicațiilor mobile? (10 puncte)

A luat în calcul zonele utilitare ale aplicației
(account management, terms and conditions,
data privacy etc.)? (10 puncte)

A ilustrat cel puțin 10 ecrane care exemplifică
principalele acțiuni din aplicație? (10 puncte)

Layout-ul este „curat” și atractiv, și respectă
și îmbină armonios cele două ghiduri de
identitate vizuală? (10 puncte)

3. Funcții/secțiuni opționale Exemplu: un newsfeed - o funcție de
conectare la, și preluarea automată a celor
mai recente știri/noutăți din domeniu postate
de WWF pe website și social media, cu
tag-urile/hashtag-urile „polenizatori”, „hrana”,
„agricultura”. (5 puncte)
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4. Criteriu profesional: Depunerea unui
portofoliu al echipei reprezentativ/relevant
pentru această competiție, cu exemple
relevante și recente de proiecte similare ale
membrilor echipei (dacă echipa este
formată din freelanceri)/ale echipei (dacă
echipa este constituită ca agenție/alt tip de
entitate).

*Studenții la discipline relevante pentru
profilurile solicitate la punctul I.2 de mai sus
și care intră în anul terminal sunt bineveniți
să participe la competiție atât timp cât
îndeplinesc toate cerințele de participare.

Portofoliu în format PDF/PPT/alt format, cu
maxim 10 pagini/slide-uri și cu link-uri la
portofoliul digital extins, dacă există.
(5 puncte)

Elemente constitutive pentru realizare prototip
WWF va pune la dispoziția participanților, pentru construcția prototipurilor, un „pachet” cu
următoarele resurse/elemente constitutive:

- Brand book WWF,
- Ghid de identitate vizuală EEA Grants,
- Listă preliminară cu 10 specii de plante și polenizatori asociați, cu statutul de conservare

menționat la fiecare specie,
- Listă preliminară cu reguli de foraging responsabil,
- Listă preliminară cu acțiuni de lifestyle,
- O rețetă de băuturi și/sau o rețetă de preparat culinar
- Un formular cu completare prin bifare pentru conformarea la cerințele de eligibilitate, și

pentru introducerea link-ului către prototip, conform detaliilor descrise în etapa 2.

Juriul și aspecte de jurizare
Membrii juriului au fost selectați în baza expertizei și experienței dovedite în domeniile de
interes pentru concurs. Acesta este alcătuit din:
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Nr.
crt.

Numele și prenumele Entitate Domeniu de expertiză

1. Olivia Vereha Code for Romania Programare, UX

2. Tudor Juravlea Design Thinking Society Design Thinking, UX

3. Carmen Pădurean WWF-România Ecologie, conservarea naturii

4. Cristian China Birta Kooperativa 2.0 Comunicare, freelancing

5. Diana Anghel &
Alexandru Ciomârtan
(1 vot)

FIX/Artichoke Artă vizuală
Gastronomie

6. Mona Petre Ierburi Uitate/Grădina istorică Design, foraging, gastronomie

7. Biol. dr.
Camen-Comănescu
Petronela

Grădina Botanică „D.
Brândză”, Universitatea
București

Biologie

Fiecare membru al juriului reprezintă un vot. Deciziile juriului vor fi luate în mod imparțial, în
baza grilei de evaluare și de comun acord în cazul aspectelor de ordin calitativ unde există
diferențe de opinii. Decizia juriului nu poate fi contestată și va fi acceptată ca atare de către
participanți. Principiul nediscriminării, având la bază egalitatea de șanse, precum și egalitatea
de gen, va fi asigurat pentru toți participanții, atât pe durata înscrierilor cât și în timpul derulării
competiției.

Juriul competiției are următoarele îndatoriri și responsabilități:
- Juriul analizează și decide asupra propunerilor (prototipurilor) depuse,
- Juriul își stabilește de comun acord metodologia de lucru,
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- Juriul evaluează toate propunerile depuse în baza grilei de evaluare cuprinzând criteriile sus
menționate pentru stabilirea unei liste de 5 echipe finaliste, din care va fi ales apoi prototipul
câștigător,
- Juriul întocmește un proces-verbal de jurizare privind lucrările juriului și rezultatele competiției,
explicând alegerile făcute. Procesul verbal de jurizare este un document întocmit în limba
română și semnat de către toți membrii titulari ai juriului.

Membrii juriului și entitățile pe care le reprezintă nu sunt eligibili/e pentru participare.

Premiu și aspecte financiare
Premiul constă într-un buget de până la 8000 Euro (brut), care va fi acordat echipei câștigătoare
sub forma unui contract de prestări servicii pentru a dezvolta mai departe aplicația, cu toate
funcțiile și conținutul integral până în vara anului 2023 și pentru a asigura mentenanța. Taxele și
impozitele aferente premiului vor fi suportate de către câștigători.

Pași următori
După finalizarea competiției și desemnarea echipei câștigătoare (cu semnarea contractului
pentru dezvoltarea aplicației integrale), WWF va pune la dispoziția dezvoltatorilor toate
resursele necesare pentru aplicația integrală:
- Toate logo-urile entităților (la rezoluție mare și în format editabil) implicate și menționate în

acest Regulament,
- API-ul necesar identificării speciilor de plante,
- Baza de date cu 50-100 specii de plante frecvente din România, cu informații complete despre

speciile respective de plante, dar și despre polenizatorii acestora,
- Informațiile pentru componenta de implicare civică - atenție, aceste informații vor fi disponibile

în primăvara/vara anului 2023, când vom derula o campanie de mobilizare cetățenească
pentru îmbunătățirea legislației privind protejarea polenizatorilor,

- Restul conținutului textual și vizual - acțiuni de lifestyle, reguli de foraging finale, colecție cu
rețete, fotografii/video-uri.

Aplicația finală va fi urcată pe contul WWF de pe platformele Google Play și AppStore.
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