
Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 100/2014 
         
 

Regulamentul Concursului de colectare selectivă în unităţi de învăţământ,  
Sfântu Gheorghe 

 
1. Organizatorul  
1.1. Concursul colectare selectivă în unităţi de învăţământ (denumit în cele ce urmează 
„Concursul”) este organizat şi desfăşurat de Municipiului Sfântu Gheorghe, cod de 
înregistrare fiscală 4404605, reprezentată prin domnul primarul Antal Árpád-András 
(denumită în cele ce urmează „Organizatorul”). 
1.2. Partenerul municipiului în organizarea concursului este S.C. Tega S.A.  
1.3. Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din 
România prin publicarea pe site-ul web www.sfantugheorgheinfo.ro.  
1.4. Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului  
Concursului, potrivit celor menţionate mai jos („Regulamentul”).  
1.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, 
urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după aducerea acestora la 
cunoştinţa publicului.  
 
2. Zona de desfăşurare a Concursului  
2.1. Concursul este organizat şi se desfăşoară în municipiul Sfântu Gheorghe, în cadrul 
unităţilor de învăţământ primar, gimnazial, liceal.  
3. Durata Concursului  
3.1. Concursul se va desfăşura în perioada 07 aprilie–10 iunie 2014, inclusiv. Concursul se 
va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.  
3.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica perioada de desfăşurare a Concursului 
pe parcursul derulării acestuia, dar nu înainte de a modifica prezentul Regulament şi de a 
anunţa acest lucru public pe pagina de internet www.sfantugheorgheinfo.ro.  
 
4. Calendarul de concurs 
Etapele Concursului sunt următoarele: 

• Înscrierea unităţilor de învăţământ: 10–20 aprilie 2014; 
• Predarea deşeurilor la centrul de colectare din strada Energiei nr. 2 (Sfântu 

Gheorghe): 21 aprilie–31 mai 2014; 
• Acţiuni de colectare organizate în instituţiile de învăţământ:  12–31 mai 2014; 
• Anunţarea rezultatelor finale: până la data de 2 iunie 2014; 
• Înmânarea premiilor: 2–6 iunie 2014. 

 
5. Dreptul de participare 
5.1. La concurs poate participa orice unitate de învăţământ preuniversitar, cu sediul în 
municipiul Sfântu Gheorghe.  
5.2. Nu au dreptul să participe unităţi de învăţământ preşcolar sau universitar.  
 
6. Înscrierea în Concurs 
O unitate de învăţământ este considerată înscrisă dacă a transmis intenţia sa de participare 
la concurs în termenul prevăzut în pct. 4, prin telefon sau e-mail, la numărul de telefon 
0267 312 000 sau la adresa varosimazs@sepsi.ro. 
 
7. Modul de desfăşurare a Concursului 
7.1. Fiecare clasă înscrisă din fiecare unitate de învăţământ participantă organizează acţiuni 
de colectare a deşeurilor reciclabile (hârtie/carton, plastic/PET, aluminiu, sticlă).  



7.2. Deşeurile colectate selectiv se pot preda la centrul de colectare din strada Energiei nr. 
2 (Sfântu Gheorghe) în perioada 21 aprilie–31 mai 2014, precum şi cu ocazia acţiunilor 
individuale organizate în unităţile de învăţământ în perioada 12–31 mai 2014. 
7.3. La centrul de colectare deşeurile vor fi preluate cu un bon de predare pe care figurează 
cantitatea predată, clasa şi şcoala predătoare. 
7.4. Se calculează cantităţile de deşeuri reciclabile colectate.  
7.5. În acţiunile de colectare selectivă pot fi implicaţi şi părinţii elevilor sau comunitatea 
locală.  
7.6. Lista tuturor unităţilor de învăţământ participante în concurs şi clasamentul vor fi 
publicate pe pagina de internet www.sfantugheorgheinfo.ro.  
7.7. Clasamentul final se calculează în funcţie de cantitatea de deşeuri reciclabile colectată 
per total unitate de învăţământ/elev şi per total clasă.  
7.8. La finalul Concursului, Organizatorul va acorda şcolilor care au colectat cea mai mare 
cantitate de deşeuri reciclabile premiile prezentate în Secţiunea nr. 8 din prezentul 
Regulament. În acest sens, Organizatorul va încheia cu fiecare şcoală şi clasă desemnate 
câştigători câte un unui proces-verbal de predare-primire. 
 
8. Bunurile acordate în cadrul concursului 
 
8.1. La sfârşitul concursului, în urma centralizării datelor privind cantităţile de deşeuri 
reciclabile colectate, Organizatorul va întocmi două clasamente: 

• primul va cuprinde toate şcolile participante şi numele celor mai dedicate unităţi de 
învăţământ, care în perioada de 21 aprilie–31 mai 2014 au colectat şi predat cea 
mai mare cantitate de deşeuri reciclabile per elev, 

• cel de-al doilea cuprinde clasamentul primelor 15 clase care în perioada de 21 
aprilie–31 mai 2014 au colectat cea mai mare de cantitate de deşeuri reciclabile. 

8.2. În cadrul Concursului se vor acorda premii după cum urmează:  
Pentru unităţi de învăţământ:  
premiu I - Tablă interactivă sau videoproiectoare 
premiu II - Tablă interactivă sau videoproiectoare 
premiu III - Tablă interactivă sau videoproiectoare 
Pentru clase  
premiu I - Tablă interactivă sau videoproiectoare 
premiu II - Tablă interactivă sau videoproiectoare 
premiu III - Tablă interactivă sau videoproiectoare 
premiu IV - Tablă interactivă sau videoproiectoare 
premiu V - Tablă interactivă sau videoproiectoare 
 
9. Procedura pentru validarea şi acordarea bunurilor  
9.1. Bunurile se vor acorda în baza clasamentului final stabilit în urma calculării cantităţii 
totale de deşeuri colectate de fiecare şcoala şi clasă în parte. Clasamentul final se va 
întocmi în termen de maxim 7 zile de la finalizarea Concursului.  
9.2. În cazul în care două sau mai multe şcoli colectează aceeaşi cantitate totală de deşeuri 
reciclabile per elev, departajarea se va face în funcţie de cantitatea de plastic şi PET 
colectată per clasă.  
9.3. În cazul în care două sau mai multe clase colectează aceeaşi cantitate totală de deşeuri 
reciclabile, departajarea se va face în funcţie de cantitatea de deşeuri colectate în unitatea 
de învăţământ de care aparţine.  
9.4. Înmânarea premiilor se va face între 3–6 iunie, în baza unui proces-verbal de predare-
primire.  
9.5. Nu se permite acordarea contravalorii în bani a bunurilor oferite în cadrul Concursului 
sau schimbarea parametrilor /caracteristicilor acestora.  
 
 



10. Regulamentul  
Regulamentul este disponibil gratuit pentru toţi participanţii la următoarea adresă de 
internet: www.sfantugheorgheinfo.ro.  
Prin participarea la acest Concurs, participanţii sunt de acord să respecte şi să se 
conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament.  
 
 
 
Organizator,  
Municipiul Sfântu Gheorghe 
 


