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REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CONCURSULUI 

„CAMPIONATUL BIHOREAN AL CURĂȚENIEI” - 2022 

1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1. Concursul este organizat și desfășurat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect

Group, cu sediul  în Oradea, județul Bihor, Calea Armatei Române nr. 1/A, cod postal 

410087, înregistrată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Oradea 

sub nr. 79/A/24.05.2011, având CIF RO28601736, cont IBAN 

RO43CEBH023RON0778705 deschis la CEC BANK, reprezentată legal prin MIRCEA 

MĂLAN, ales președinte al ADI Ecolect Group prin hotărârea Adunării Generale a 

Asociaților nr.1, din 10.11.2020. 

1.2. Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului 

oficial al acestuia, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare 

"Regulament"). 

1.3. Concursul este intitulat „Campionatul bihorean al curățeniei”. 

2. OBIECTIVELE CONCURSULUI

2.1. Prin acest Concurs ne propunem să aducem împreună administrația județeană și locală,

mediul de afaceri, școala, biserica, organizațiile non-guvernamentale, mass-media și 

cetățenii pentru a face curățenie în tot județul Bihor.  

2.2. Dorim să recompensăm comportamentul civic al autorităților locale și al cetățenilor 

județului Bihor în domeniul colectării separate a deșeurilor. 

2.3. Mai mult, această inițiativă are ca scop punerea în evidență a: 

✔ activității autorităților locale în urmărirea obiectivelor de colectare separată prevăzute

de legislația în vigoare în acest domeniu;

✔ angajamentului cetățenilor față de separarea corectă a deșeurilor;

✔ problematicii economiei circulare și a economiei verzi;

✔ atenției asupra teritoriului și a amprentei ecologice.

3. DURATA CONCURSULUI ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE

3.1. Concursul  se desfășoară în perioada 1  – 31 mai 2022 și se adresează comunităților din

100 de Unități Administrativ Teritoriale (U.A.T.-uri) din județul Bihor  care folosesc 
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serviciul de colectare separată a deșeurilor și ai căror locuitori au la dispoziție 

recipientele/sacii pentru colectarea  separată a deșeurilor. 

3.2. Concursul se desfășoară în toate cele șase zone de operare din județul Bihor în care A.D.I. 

Ecolect Group implementează Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor. 

3.3. U.A.T.-urile dintr-o zonă (Lot) vor concura doar cu celelalte U.A.T.-uri din zona de 

care aparțin. 

3.4. Cele șase zone sunt împărțite astfel (a se vedea și Anexa 1 – Hartă împărțire zone): 

⮚ Lot 1B: Biharia, Borş, Ceica, Cetariu, Copăcel, Drăgeşti, Girişu de Criş, Hidişelu de

Sus, Holod, Ineu, Lăzăreni, Nojorid, Oşorhei, Paleu, Săcădat, Sânmartin, Sântandrei, 

Sârbi, Spinuş, Tileagd, Vârciorog, Husasău de Tinca, Gepiu, Sălard şi Toboliu; 

Operator de salubrizare: RER VEST S.A. 

⮚ Lot 2: Aleşd, Aştileu, Auşeu, Borod, Bratca, Brusturi, Bulz, Lugaşu de Jos, Măgeşti,

Şinteu, Şuncuiuş,  Ţeţchea, Vadu Crişului; 

Operator de salubrizare: Salubri S.A. 

⮚ Lot 3: Salonta, Avram Iancu, Batăr, Cefa, Ciumeghiu, Cociuba Mare, Mădăras,

Olcea, Tinca, Tulca, Sânicolau Român; 

Operator de salubrizare: AVE BIHOR S.R.L. 

⮚ Lot 4: Beiuş, Nucet, Ştei, Vaşcău, Budureasa, Bunteşti, Căbeşti, Căpâlna, Cărpinet,

Câmpani, Criştioru de Jos, Curăţele, Dobreşti, Drăgăneşti, Finiş, Lazuri de Beiuş, 

Lunca, Pietroasa, Pocola, Pomezeu, Răbăgani, Remetea, Rieni, Roşia, Sâmbăta, 

Şoimi, Tărcaia, Uileacu de Beiuş; 

Operator de salubrizare: AVE BIHOR S.R.L. 

⮚ Lot 5: Marghita, Abram, Abrămuţ, Boianu Mare, Balc, Buduslău, Chişlaz, Derna,

Popeşti, Suplacu de Barcău, Tăuteu, Viişoara; 

Operator de salubrizare: AVE BIHOR S.R.L. 

⮚ Lot 6: Săcueni, Valea lui Mihai, Sâniob, Cherechiu, Curtuişeni, Diosig, Roşiori,

Sălacea, Şimian, Tarcea, Tămăşeu. 

Operator de salubrizare: AVE BIHOR S.R.L. 

3.5. Partener în concurs, pentru colectarea DEEE (Deșeuri de Echipamente Electrice și 

Electronice) este BENE INTERNATIONAL S.R.L.; 

3.6. Concursul este promovat pe website-ul și pe pagina de facebook a A.D.I. Ecolect Group 

(https://www.ecolectbihor.ro , https://www.facebook.com/ecolectgroup/), pe website-ul 

și pe pagina de facebook & instagram a Consiliului Județean Bihor și prin intermediul 

https://www.ecolectbihor.ro/
https://www.facebook.com/ecolectgroup/
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partenerilor media ai concursului: Radio Transilvania, Radio Plusz, Radio Favorit, TTV 

Oradea, Bihoreanul, Crișana, Jurnalul Bihorean și Bihari Napló. 

3.7.  Participarea la concurs este gratuită. 

4. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS

4.1. Înscrierea în concurs se realizează în perioada 29 aprilie - 10 mai 2022.

4.2. Pentru a se înscrie în concurs, U.A.T.-urile trebuie să se înregistreze la adresa:

https://forms.gle/VRKrQvyeWUmCYtEf6 ; 

4.3. Pot participa la concurs doar U.A.T.-urile care s-au înscris în programul Organizatorului, 

„ Campionatul bihorean al curățeniei”, prin realizarea pașilor de la punctele 4.1 și 4.2. 

U.A.T.-ul care s-a înscris astfel în concurs este numit Participant.  

4.4. Primarul/reprezentantul fiecărui U.A.T. care a completat formularul de înscriere de la 

punctul 4.2. va fi contactat pentru a confirma înscrierea U.A.T.-ului în concurs. 

4.5. Participantul este reprezentat la acest concurs prin Primar sau printr-o altă persoană 

desemnată de acesta. 

5. MECANISMUL CONCURSULUI ȘI DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

5.1. În desemnarea câștigătorilor din fiecare dintre cele 6 zone, se va ține cont de cantitățile

de deșeuri colectate de-a lungul întregii luni mai, de pe raza fiecărui U.A.T., astfel: 

A) vor fi luate în calcul deșeurile reciclabile colectate separat de la gospodării (persoane

fizice) și companii (persoane juridice) în cadrul SMID:

● Ambalaje plastic/metal (acestea trebuie să fie goale);

● Hârtie/carton;

● Sticlă (aceasta trebuie să fie goală).

B) vor conta și următoarele 5 tipuri de deșeuri colectate în cadrul campaniilor de colectare

de pe raza U.A.T.-urilor:

● Ambalaje de plastic/metal - acestea vor fi colectate în sacul corespunzător,

galben (cel pus la dispoziție de operatori);

● Ambalaje de hârtie/carton – acestea vor fi colectate în sacul corespunzător,

albastru (cel pus la dispoziție de operatori);

● Ambalaje de sticlă – acestea vor fi colectată într-un sac separat, de rafie, care va

fi pus la dispoziție de operatori/va fi asigurat de Participanți;

● DEEE (Deșeurile de Echipamente Electrice și Electronice) – în cazul acestor

deșeuri, Participanții:

https://forms.gle/VRKrQvyeWUmCYtEf6


4 

- trebuie să-și organizeze un loc pentru colectarea acestora de la populație și să

desemneze un reprezentant pentru a fi în legătură cu operatorul de colectare

DEEE;

- operatorul de colectare DEEE se obligă să ridice de la locul stabilit deșeurile:

 Datele de contact ale operatorului de colectare DEEE:

 Mitrache Gabriela - 0735333823

 Simuț Cosmin - 0735 333 833

 Cristina Bene – 0735 333 832

 Bea Bodnar – 0743 789 686

- de asemenea, Participanții au opțiunea de a aduce deșeurile, cu mijloacele

proprii, la cele 2 puncte de colectare autorizate ale operatorului de colectare

DEEE:

 1 – Oradea,  str. Santăului (Contact: Dudik Cristian 0735 333 831)

 2 - Tileagd , str. Depozitelor (Contact: Kis Beata 0728 908 083)

● Alte tipuri de deșeuri (voluminoase)  -  aici intră toate tipurile de deșeuri diferite

de cele de mai sus, colectate pe raza U.A.T.-ului, de ex.: saltele, mobilă;

(ATENȚIE! Nu vor fi luate în calcul, în concurs, deșeurile din construcții, sticla

plată/parbriz, componente auto, cauciucuri, deșeuri reziduale și resturile vegetale);

- transportul „altor tipuri de deșeuri” va fi asigurat de operatorul zonal;

- Participantul va plăti tariful pentru tratarea/eliminarea acestor deșeuri la

Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Oradea (CMID);

5.2. Pentru campaniile de colectare de pe raza U.A.T.-urilor, operatorii de salubritate vor pune 

la dispoziția Participanților saci și mănuși - acestea vor fi puse la dispoziția Participanților 

după înscrierea în concurs. Persoanele de contact pentru obținerea sacilor și mănușilor, în 

fiecare zonă, sunt: 

 Zona 1B: Radu Ghergheles - 0751306512

 Zona 2: Condrovici Ioan -  0770600854

 Zona 3: Szijarto Laszlo - 0745682031

 Zona 4: Popa Mircea - 0723575332

 Zona 5: Papp Marius - 0740207425

 Zona 6: Marton Szabolcs - 0766235508

5.3. Deșeurile reciclabile strânse în cadrul acțiunilor de colectare vor fi ridicate de operatorul 

de salubritate zonal, conform graficului de colectare existent în fiecare UAT, conform 

pct. 5.4.  
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Exemplu: dacă în ziua de luni se colectează ambalaje de plastic/metal, operatorul 

ridică și deșeurile de ambalaje plastic/metal colectate în cadrul campaniilor (aceste 

deșeuri vor fi depozitate temporar la Primărie sau pe rutele folosite de Operatorul 

zonal). 

5.4. Participanții trebuie să depună deșeurile colectate în cadrul campaniilor pe o rută folosită 

de operatorul din zona lui, astfel încât să fie accesibile autocamioanelor operatorului, 

pentru a fi ridicate de acesta. 

5.5. Participanții se angajează să organizeze cel puțin 2 campanii de colectare a 

deșeurilor pe raza U.A.T.-ului lor, în perioada de desfășurare a concursului. 

5.6. Participanții sunt obligați să își anunțe public campaniile de igienizare, prin 

înregistrarea lor direct pe website-ul Ecolect, la adresa:  

https://ecolectbihor.ro/calendar-campanii/ , butonul verde de jos, „Programează 

campania ta!” 

5.7. Dovada organizării unei acțiuni de colectare separată pe raza U.A.T.-ului se realizează 

prin transmiterea prin website-ul Ecolect a fotografiilor realizate în timpul campaniei, la 

adresa: https://ecolectbihor.ro/calendar-campanii/  , butonul verde, „trimite poze de la 

campania ta”. În fotografii trebuie să apară grupul/grupurile care au participat la acțiune 

și locurile în care s-a făcut curățenie, realizate înainte și după acțiunea de igienizare. 

Totodată, se va transmite o poza cu un tabel cu semnătura Primarului, a cel puțin unui 

reprezentant al bisericilor și a cel puțin unui reprezentant al unităților de învățământ din 

comunitate și a celorlalți participanți la acțiunea/acțiunile de curățenie; 

5.8. În realizarea clasamentului și în desemnarea câștigătorului va conta cantitatea totală de 

deșeuri colectate de un Participant (cele descrise la pct. 5.1), cantitate care va fi împărțită 

la numărul de locuitori din fiecare U.A.T. (potrivit datelor de la Institutul Național de 

Statistică, anul 2021, conform Anexei 2). 

5.9. Formula de calcul va fi următoarea:  

1) 30% din punctaj va conta cantitatea de ambalaje de plastic/metal, kg/pers; 

2) 25% din punctaj va conta cantitatea de hârtie/carton, kg/pers; 

3) 20% din punctaj va conta cantitatea de sticlă, kg/pers; 

4) 15% din punctaj va conta cantitatea de DEEE, kg/pers;  

5) 10% din punctaj va conta cantitatea de alte deșeuri, kg/pers. 

5.10. O simulare exactă a modului de punctare poate fi văzută în Anexa 3 de la prezentul 

regulament. 

https://ecolectbihor.ro/calendar-campanii/
https://ecolectbihor.ro/calendar-campanii/
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5.11. U.A.T.-ul cu cea mai mare cantitate la o categorie de deșeuri/pers, va fi punctat cu cel 

mai mare punctaj; 

5.12. Clasamentul va fi realizat prin adunarea punctelor obținute de fiecare U.A.T. la fiecare 

dintre cele 5 tipuri de deșeuri din concurs; 

5.13. Participanții vor putea desemna o persoană responsabilă care să verifice, alături de 

operatorul de salubritate, procedura de transport a deșeurilor spre stația de sortare și 

cântărirea deșeurilor; 

5.14. Persoana desemnată la punctul 5.13. va putea solicita și primi bon de cântar de la stația 

de sortare;  

5.15. Dacă Participantul dorește să transporte oricare dintre deșeurile de la punctul 5.1., poate 

să o facă, dar respectând următoarele: 

● să completeze în prealabil Anexa 3 din HG 1061/2008 în minim două exemplare 

(Atașat la acest regulament, în Anexa 4 se găsește formularul necesar); 

● să prezinte Anexa, completată, la punctele de transfer/punctele CMID.  

 

6. PREMIILE CONCURSULUI 

6.1. Vor fi acordate 3 premii, în fiecare zonă, astfel: 

Locul I: 100.000 de lei; 

Locul II: 50.000 lei; 

Locul III: 30.000 lei. 

6.2. Astfel, concursul are un fond total de premiere de 1 080 000 de lei; 

6.3. 10% din fiecare premiu (Locul I, II și III) este destinat clubului local de voluntari 

„EcoClub Bihor”, de la nivelul școlilor de pe raza UAT-ului câștigător (detalii despre 

„EcoClub Bihor”: https://bit.ly/3Lt27YU ;  

6.4. Premiul pentru locul I, II și III va consta în participarea organizatorului concursului cu 

suma de 100 000, 50 000, respectiv 30 000 de lei la realizarea unui/unor proiect/e care 

are/au legătură cu mediul înconjurător și care este destinat și copiilor; 

6.5. Câștigătorii trebuie să implementeze proiectul în termen de maximum 1 an de la 

momentul în care este desemnat, oficial, câștigător; 

6.6. Între A.D.I. Ecolect și fiecare câștigător va fi încheiat un acord privind modalitatea de 

acordare a premiilor. 

 

7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI CONTESTAȚII 

7.1. Pentru desemnarea câștigătorilor se va forma o comisie compusă din: 

https://bit.ly/3Lt27YU
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⮚ Președintele ADI Ecolect; 

⮚ Reprezentant Consiliul Județean Bihor; 

⮚ Reprezentant al companiei care va oferi cea mai mare sumă pentru fondul de premiere, 

sub formă de donație/sponsorizare; 

⮚ Reprezentant - Inspectoratul Școlar; 

⮚ Reprezentant Mass-Media. 

7.2. Câștigătorii din fiecare zonă vor fi anunțați în cursul lunii iunie, după ce operatorii de 

salubritate zonali vor transmite cantitățile pentru fiecare Participant către ADI Ecolect. 

7.3. Comisia se va întruni în termen de două zile de la transmiterea datelor de la operatorii de 

salubritate zonali către A.D.I. Ecolect Group; 

7.4. Odată stabiliți câștigătorii din fiecare zonă, A.D.I. Ecolect Group va anunța public 

rezultatele. 

7.5. A.D.I. Ecolect Group va organiza în luna iunie 2022 o gală de premiere a câștigătorilor; 

7.6. Contestațiile vor putea fi făcute în primele 2 zile de la anunțarea rezultatelor. 

7.7. Comisia de contestații se va întruni în a treia zi, dacă au fost înregistrate contestații.  

7.8. Comisia de contestații este formată din: 

⮚ Directorul executiv ADI Ecolect; 

⮚ Reprezentant Consiliul Județean Bihor; 

⮚ Reprezentant Mass-media. 

 

8. PUBLICAREA REGULAMENTULUI 

8.1. Acest regulament poate fi solicitat în scris la sediul Organizatorului și poate fi citit pe 

website-ul A.D.I. Ecolect Group www.ecolectbihor.ro; 

8.2. Participarea la acest concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului 

Regulament.  

 

9. MENȚIUNEA ORGANIZATORULUI: 

9.1. Desfășurarea programului de colectare a Participanților înscriși în program și participanți 

la Concurs, se realizează conform acestui Regulament și a Anexelor acestuia. 

9.2. Persoanele de contact din partea organizatorului: 

• Roxana Vașca - Specialist în managementul deșeurilor, A.D.I. Ecolect Group – 

0773 366 225; 

• Alex Laslău – consilier la cabinetul vicepreședintelui CJ Bihor, Mircea Mălan – 

0771 646 645. 

http://www.ecolectbihor.ro/
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ANEXE: 

1) „Hartă împărțire zone -  Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor” 

2) „Populație Bihor – 2021 – date Institutul Național de Statistică” 

3) „Simulare calculare punctaj” 

4) „Anexa 3 din HG 1061/2008” 


