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REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI
„CEA MAI VERDE LOCALITATE”

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORII și PARTICIPANȚII LA CONCURS
1.1 Concursul este organizat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară SMID
Harghita, cu sediul în mun. Miercurea Ciuc, P-ţa Libertăţii, Nr. 5, jud. Harghita, în
colaborare cu Unitatea de Implementare a Proiectului SIMD Harghita
1.2 Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile
regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în
continuare „Regulament Oficial”).
1.3 Regulamentul Oficial este întocmit şi poate fi consultat la sediul
Organizatorului, sau pe blogul Asociației http://adisimdhr.blogspot.ro/ .
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament
Oficial.
SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
2.1 Concursul se desfăşoară în localitățile din județul Harghita membre ale
Asociației.
SECȚIUNEA 3. PARTICIPANȚII
3.1. La concursul pot participa locuitorii județului Harghita, beneficiari ai proiectului
SMID în Harghita. – categoria Compostare individuală
3.2. La concurs pot participa orice asociații, instituții, școli sau alte grupuri care au
efectuat în comun compostări
3.2. O altă categorie de participanți o constituie unitățile administrativ teritoriale
membre ale Asociației ADI SIMD Harghita.

SECȚIUNEA 4. OBIECTUL, CERINȚELE ȘI MODUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
4.1. Obiectul concursului este de a cunoaște mai bine și utiliza metodele de
reducere a deșeurilor dintr-o gospodărie prin COMPOSTARE, având ca rezultat
reducerea cantităților de deșeuri menajere reziduale, a căror contravaloarea trebuie
achitată unui operator de salubrizare. Ulterior, din acțiunea fiecărui gospodar, are de
câștigat, însăși gospodarul, comunitatea și nu în ultimul rând mediul înconjurător.
4.2. La COMPOSTARE se pot utiliza atât unitățile de compostare împărțite la
nivelul fiecărei unități administrativ teritoriale din Proiectul SIMD Harghita, cât și
orice alte metode, cu condiția ca acestea să își atingă scopul propus, respectiv
compostarea unor deșeuri biodegradabile și să fie prietenoase cu mediul
înconjurător.
4.3. Prin COMPOSTARE se înțelege modalitatea de obținere a compostului așa cum
este definită în continuare: ”compost – produs rezultat din procesul de tratare
aerobă şi/sau anaerobă, prin descompunere microbiană a componentei organice din
deşeurile biodegradabile colectate separat supuse compostării ”Regulamentul
consolidat și armonizat al serviciului de salubrizare la nivel județean pentru
localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemului
Integrat De Management Al Deșeurilor” Harghita;
4.4. Regulamentul consolidat și armonizat al serviciului de salubrizare la nivel
județean pentru localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
„Sistemului Integrat De Management Al Deșeurilor” Harghita se găsește pe blogul
Asociației, la următoare adresă:
http://adisimdhr.blogspot.ro/2017/08/httpsdrive.html
4.5. Participarea la concurs se va realiza printr-o prezentare, care va conține:
a) numele, prenumele și vârsta executantului.
b) Numărul total de persoane din gospodărie care participă efectiv la
compostare.
c) lista cu materialele utilizate.
d) procedura/ metoda/ modul de lucru.
e) Data începerii compostării
f) În situația în care compostarea s-a efectuat și în anii anteriori, atunci se va
trece timpul de realizare a unei șarje de compost, modul de utilizare a
acestuia,
g) Unde se utilizează/unde se va utiliza compostul rezultat.
h) Alte exemple de bune practici privind materiale și modalități utilizate.

i) Prezentarea trebuie să conțină în mod obligatoriu una sau mai multe
fotografii.
Prezentările se pot trimite prin e-mail la adresa adisimdharghita@judetulharghita.ro
sau adisimdharghita@hargitamegye.ro , sau prin poștă la adresa: Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară SMID Harghita, localitatea Miercurea Ciuc, P-ţa Libertăţii,
Nr. 5, camera 240, jud. Harghita.
Prezentările se pot face după modelul din Anexă.
4.6. Pentru participanții de grup de la categoria 3.2. – prezentarea va conține:
a) o scurtă prezentare a Asociației, grupului, instituției, școlii etc;
b) numărul de efectiv de persoane al grupului, instituției, școlii și numărul
persoanelor care participă la compostare.
c) lista cu materialele utilizate.
d) procedura/ metoda/ modul de lucru.
e) Data începerii compostării
f) În situația în care compostarea s-a efectuat și în anii anteriori, atunci se va
trece timpul de realizare a unei șarje de compost, modul de utilizare a
acestuia,
g) Unde se utilizează/unde se va utiliza compostul rezultat.
h) Alte exemple de bune practici privind materiale și modalități utilizate.
i) Prezentarea trebuie să conțină în mod obligatoriu una sau mai multe
fotografii.
Prezentările se pot trimite prin e-mail la adresa adisimdharghita@judetulharghita.ro
sau adisimdharghita@hargitamegye.ro , sau prin poștă la adresa Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară SMID Harghita, cu sediul în mun. Miercurea Ciuc, P-ţa
Libertăţii, Nr. 5, camera 240, jud. Harghita.
Prezentările se pot face după modelul din Anexă.
4.7. Pentru categoria UAT membre ADI SIMD Harghita, la sfârșitul perioadei de
depunere a prezentărilor se va întocmi un clasament, în funcție de:
a) numărul de unități de compostare pe care le-a primit localitatea și
numărul de unități de compostare distribuite care au fost distribuite în
localitate.
b) numărul de participanți 3.1. și 3.2.
c) participarea la activități organizate de Asociație, în anul 2017, precum Ziua
internațională a apei, Ziua Soarelui.
d) participarea sau organizarea de activități cu caracter de protecție a
mediului și managementul deșeurilor (colectare selectivă, reciclare, etc)
e) existența în cadrul primăriei a unui angajat ”responsabil de mediu” cu
certificat.

Pentru participarea la concurs UAT membre ADI SIMD vor completa o fișă de
concurs, anexând și documente doveditoare pentru punctele d, e. Modelul Fișei de
prezentare se regăsește în Anexă.
4.8. Organizatorii vor transmite participanților în timp util lucrările premiate și modul
de decernare a premiilor.
4.9. Evaluarea lucrărilor/fișelor, transmise prin fotografierea acestora și având ca
anexă o scurtă prezentare, se efectuează de către organizatorii concursului la sediul
din Miercurea-Ciuc.
SECŢIUNEA 5. DURATA CALENDARUL și ETAPELE CONCURSULUI
5.1. Concursul va avea loc în perioada 1 august – 31 decembrie 2017. Concursul se va
desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
5.2. Calendarul și etapele concursului
Calendarul concursului este următoare:
 1 – 22 august 2017: pregătirea concursului: întocmirea Regulamentului oficial,
stabilirea costurilor concursului, stabilirea în cadrul Asociației, a componenței
organizaționale și evaluatoare a concursului, lansarea achiziționării
materialelor pentru premii, a materialelor publicitare.
 23 august 2017: lansarea concursului în media scrisă și on-line, publicitatea
concursului în toate unitățile administrativ teritoriale membre
 23 august – 22 septembrie 2017: campania de promovare a concursului,
exemple de bune practici, publicarea pe blog, FB, și în alte publicații locale.
 7 decembrie 2017 ora 12.00 data limită pentru transmiterea prezentărilor și a
fișelor de concurs.
 11 decembrie 2017: Organizatorii concursului vor efectua evaluarea
prezentărilor/fișelor pentru fiecare categorie în parte și vor desemna
câștigătorii.
 13 decembrie 2017: transmiterea rezultatelor
 20 decembrie 2017, ora 11.00, la sediul Consiliului Județean Harghita, sala de
expoziții, va avea loc premierea, în funcție de categoria și grupa respectivă.
SECŢIUNEA 6. PREMII
Premiile acordate nu se pot converti în bani.
Câştigătorii premiilor individuale sunt scutiţi de plata impozitului pe venit conform
art. 110 alin. 4 Codul fiscal, având în vedere valoarea acestora.

Cuantumul premiilor și conținutul acestora se stabilește de organizator pentru
fiecare categorie în parte.

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR
7.1 Premiile se acordă pentru următoarele categorii:
 Compostare individuală pentru locuitorii județului Harghita.
 Compostare în Asociații, instituții, școli, alte grupuri
 Unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației ADI SIMD
Harghita

7.2. Premiile constă în acordarea unei diplome și a unui cadou conținând obiecte
utile
pentru reducerea
deșeurilor
(prese pentru PET-uri, diferite
recipiente/containere, saci/pungi biodegradabile, etc).
SECŢIUNEA 8. JURIU
Câştigătorii vor fi desemnați de un juriu alcătuit din următorii membrii:
Preşedinte: d-l Barti Tihamér – președinte ADI SIMD Harghita
Membrii:
d-l Zólya László - manager proiect UIP SMID Harghita
d-na Isán Magda – director executiv ADI SIMD Harghita
d-na Ráduly Andrea – consilier ADI SIMD Harghita
Secretar:
d-na Péli Szidónia – consilier ADI SIMD Harghita

Director executiv
Isán Magda

ANEXĂ

Numele, prenumele și vârsta executantului.
....................................................................................................................................
Denumire

Numărul total de persoane din
gospodărie și numărul persoanelor
din gospodărie care participă efectiv
la compostare.
Lista cu materialele utilizate.
Procedura/ metoda/ modul de lucru.

Data începerii compostării
În situația în care compostarea s-a efectuat
și în anii anteriori, atunci se va trece timpul
de realizare a unei șarje de compost, modul
de utilizare a acestuia,

Unde se utilizează/unde se va utiliza
compostul rezultat.
Alte exemple de bune practici privind
materiale și modalități utilizate.
Una sau mai multe fotografii.

Descriere

Punctaj

Asociația, grupul, instituției, școala
....................................................................................................................................
Scurtă descriere
....................................................................................................................................
Denumire

Numărul total de persoane din
Asociația, grupul, instituției, școala și
numărul persoanelor care participă
efectiv la compostare.
Lista cu materialele utilizate.
Procedura/ metoda/ modul de lucru.

Data începerii compostării
În situația în care compostarea s-a efectuat
și în anii anteriori, atunci se va trece timpul
de realizare a unei șarje de compost, modul
de utilizare a acestuia,

Unde se utilizează/unde se va utiliza
compostul rezultat.
Alte exemple de bune practici privind
materiale și modalități utilizate.
Una sau mai multe fotografii.

Descriere

Punctaj

Municipiul/orașul/comuna
....................................................................................................................................

Denumire

Numărul de unități de compostare pe
care le-a primit localitatea și numărul
de unități de compostare distribuite
care au fost distribuite în localitate.
Pentru mediul urban nu se punctează.

Numărul de participanți 3.1. și 3.2.
raportat la numărul de louitori ai
municipiului/orașului/comunei.
Participarea la activități organizate de
Asociație, în anul 2017, precum Ziua
internațională a apei, Ziua Soarelui.
Participarea sau organizarea de
activități cu caracter de protecție a
mediului și managementul deșeurilor
(colectare selectivă, reciclare, etc)
Responsabil de mediu.

Descriere

Punctaj

