
REGULAMENT OFICIAL 
AL CONCURSULUI DE COLECTARE SELECTIVA
„O COMUNĂ MAI CURATĂ „

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
1.1. Concursul  de  colectare  selectivă  „  O  COMUNĂ  MAI  CURATĂ  „  este

organizat  și  desfașurat  de  Primăria  Ciulnița  ,reprezentată  prin  PRIMAR
GHEORGHE STELICĂ.

1.2. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației
aplicabile  din  România  prin  publicarea  la  locuri  publice,școli  pe  site-ul
primariaciulnita@yahoo.com.

1.3. Participanții  la  Concurs sunt  obligați  să  respecte termenii  și  condițiile
regulamentului  oficial  al  Concursului,  potrivit  celor  menționate  mai
jos( Regulamentul Oficial).

1.4. Organizatorul  își  rezervă dreptul  de a modifica sau schimba prezentul
Regulament Oficial , urmând ca asfel de modificări să intre în vigoare numai
după aducerea la cunoștința publicului.

SECȚIUNEA 2. ZONA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
2.1. Concursul  este  organizat  și  se  desfășoară în Județul  Ialomița,  Comuna

Ciulnița cu localitățile aparținătoare.
SECȚIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

3.1. Concursul se va desfășura în perioada  01 mai 2018 – 30aprilie 2019.
Concursul  se  va  desfășura  în  conformitate  cu  prevederile  prezentului
Regulament Oficial.

3.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada Concursului pe
parcursul  derulării  acestuia,  dar  nu  înainte  de  a  modifica  prezentul
Regulament  Oficial  și  de  a  anunța  acest  lucru  public  pe  site-ul
primariaciulnita@yahoo.com.

SECȚIUNEA  4. DREPTUL DE PARTICIPARE 
4.1 La concursul „O COMUNA MAI CURATĂ „ poate participa orice  persoană

și unitate de învățământ , cu sediu (domiciliu) în Comuna CIULNIȚA.
SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

5.1. Fiecare  persoană  care  colectează  selectiv  deșeuri  reciclabile
( hârtie,carto,plastic,PET,aluminiu,sticlă)

5.2. Se ține evidența tuturor cantităților de deșeuri colectate pe persoană și
vor primii cupoane de participare la extragerea la sorți din ( 19.05.2019).

5.3. Cupoanele de participare se vor introduce intr-o urnă specială la sediul
Primariei Ciulnița .

5.4. La  finalul  Concursului  ,  Organizatorul  va  face  extragerea și  va  acorda
premiile prezentate în Secțiunea nr. 6 din prezentul Regulament . 

SECȚIUNEA 6. BUNURILE ACORDATE ÎN CADRUL CONCURSULUI
6.1   La  sfărșitul  concursului  ,  vor  fi  desemnați  câștigatorii  în  ordinea

extragerii.
6.2      În cadrul Concursului se vor acorda premii după cum urmează :

           1 premiu   I- Pubelă 240 L
           1 premiu  II- Pubelă 120 L
           1 premiu III- Pubelă   80 L
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           1 mențiune – Coș gunoi 12 L
          10 premii consolare
SECȚIUNEA 7. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA ȘI ACORDAREA BUNURILOR

7.1. Bunurile se vor acorda în baza Cărții de identitate. Clasamentul final se
va întocmi în termen de 7 zile de la finalul Concursului.

7.2. Nu  se  permite  acordarea  contravalorii  în  bani  a  bunurilor  oferite  în
cadrul Concursului sau schimbarea parametrilor/ caracteristicilor.

SECȚIUNEA 8. RĂSPUNDEREA
8.1. Prin participarea la Concurs ,participanții declară pe propria răspundere

că au luat la cunoștință, și sunt de acord cu, următoarele :
 a)  Participantul  este  singur  răspunzător  pentru  orice  declarație  neconformă  cu
realitatea;
  b) Cantitatea de deșeuri declarată ca fiind colectată trebuie să fie egală cu cantitatea
de deșeuri înregistrată pe cuponul de concurs ;
  c)   Predarea deșeurilor (selective) se va face la sediul Pimariei prin cântărire unde
vor primii câte un cupon pentru fiecare clasă de deșeuri după cum urmează :

 3 Kg. PET              = 1 CUPON
 5 Kg. CARTON     = 1 CUPON
 1 Kg. ALUMINIU = 1 CUPON
 10Kg. HÂRTIE     =  1 CUPON
 1 Kg. STICLĂ        = 1 CUPON

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA ȘI ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI ÎNAINTE DE TERMEN
9.1. Concursul  va  putea  înceta  sau  poate  fi  întrerupt  doar  în  caz  de  forță

majoră  sau  printr-o  decizie  a  Organizatorului,  decizie  ce  va  fi  anunțată
public și  care va respecta prevederile legale.  Prin aducerea la cunoștința
publicului a unei astfel de decizii ,concursul va înceta /se va întrerupe de
drept și  nicio parte interesată nu va putea avea temei pentru a pretinde
continuarea acesteia sau orice fel de despăgubiri.

9.2. Organizatorul  este  îndreptătit  să  ia  toate  măsurile  necesare  în  caz  de
tentativă de fraudare a concursului,  abuz sau orice alte tentative care ar
putea  afecta  imaginea  sau  costurile  pe  care  le  implică  organizarea  și
desfășurarea concursului , inclusiv de a modifica procedura de desfășurare a
concursului.

SECȚIUNEA 10. LITIGII
Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul Concurs se
vor rezolva pa cale amiabilă sau, în caz în care acesta nu va fi posibilă, litigiile vor fi
soluționate  de  instațele  judecătorești  române  competente  de  la  sediul
Organizatorului.
SECȚIUNEA 11. REGULAMENTUL OFICIAL
regulamentul Oficial  este disponibil gratuit pentru toți  participanții  la următoarea
adresă de internet : primariaciulnița@yahoo.com
Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se
conformeze tuturor prevederilor,  termenilor și  condițiilor prezentului  Regulament
Oficial.

Organizator,
PRIMARIA COMUNEI CIULNIȚA
Prin primar
GHEORGHE STELICĂ



MATERIALE NECESARE
 Afișe color
Hârtie A4 ( cupoane)
Pubelă 240 L = 150 Lei
Pubelă 120 L = 100 Lei
Pubelă   80 L  = 185 Lei
Coș gunoi 20 L =  20 Lei
Premii consolare : Butaș trandafir = 25 Lei
                                    Maturi sorg       =10 Lei

 Saci menaj          =  5 Lei
Foaie plasti ( urne) 
Cântar



CUPON PARTICIPARE 
Numele și Prenuleme_________________________________________________________________________
CNP ______________________________________________________________
Localitatea_______________________________________________________
PET          KG.________________
Hârtie      KG.________________
Carton      KG.________________
Plastic      Kg.________________
Aluminiu KG.________________
Spiclă        KG.

Am predat, Am primit,
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