
                                                                  

                                                                  
       R O M Â N I A 

       JUDEŢUL SUCEAVA                                                                                                 

       ORAŞUL  GURA HUMORULUI 

       CONSILIUL LOCAL                                                                           

 

REGULAMENTUL 

 

Concursului “GURA HUMORULUI - CEL MAI CURAT ORAȘ DIN BUCOVINA” 

 

 

1. Organizatorul 

1.1. Concursul  este organizat de Primăria Orașului Gura Humorului şi Consiliul Local al Orașului 

Gura Humorului şi se desfăşoară în orașul Gura Humorului. 

1.2. Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin 

publicarea pe site-ul web al Primăriei orașului Gura Humorului. 

1.3. Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului 

Concursului, potrivit celor menţionate mai jos. 

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca 

astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţarea acestui lucru public pe pagina de 

internet şi informarea participanţilor. 

 

2. Zona de desfăşurare a Concursului 

2.1. Concursul este organizat şi se desfăşoară în orașul Gura Humorului, cu participarea populației 

din gospodării, asociațiilor de proprietari, instituțiilor, agenților economici și unităţilor de învăţământ 

(preşcolar, primar, gimnazial, liceal). 

 

3. Durata Concursului 

3.1. Concursul se va desfăşura în perioada 01-30 aprilie 2022, 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. 

 

4. Obiectivele Concursului “GURA HUMORULUI - CEL MAI CURAT ORAȘ DIN 

BUCOVINA” 

4.1.Obiectiv general 

Asigurarea unui aspect îngrijit al orașului Gura Humorului, pentru respectarea standardelor impuse 

de statulul de stațiune turistică a localității. 

4.2.Obiective specifice 

a) igienizarea arealelor naturale din perimetrul orașului Gura Humorului prin colectarea deșeurilor 

depozitate necontrolat în alte zone decât cele amenajate în acest scop; 

b) colectarea selectivă a deșeurilor acolo unde este posibil; 

c) responsabilizarea locuitorilor orașului Gura Humorului privind mediul în care trăiesc; 

d) oportunitatea de a sensibiliza opinia publică cu privire la protecția mediului; 

e) crearea unei imagini îmbunătățite a orașului. 

4.3.Concursul care se va desfășura la nivelul orașului Gura Humorului va antrena categoriile de 

participanți menționate, care vor participa la următoarele acțiuni: 

a) Igienizarea spațiilor verzi aparținând domeniului public: parcuri, grădini publice, spații verzi din 

cartiere, spații verzi din incinta instituțiilor 

b)  Igienizarea cursurilor de apă din intravilanul orașului 

c) Igienizarea și întreținerea curățeniei pe terenurile și grădinile din incinta gospodăriilor, a 

instituțiilor de stat și private, sediilor agenților economici,etc. 

 

 

  

    



 

 

 

 

 

5. Etapele Concursului  

 

5.1. Campanie de informare  privind concursul  “Gura Humorului - cel mai curat oraș din 

Bucovina“. 

     5.2.Se vor publica următoarele: 

a) anunț pe site-ul Primăriei orașului Gura Humorului; 

b) anunțuri la afișiere și alte locuri publice din Orașul Gura Humorului; 

c) afișaj la asociatiile de proprietari din Orașul Gura Humorului;  

d) adrese către unitățile de învățământ, agenți economici, instituții Orașul Gura Humorului 

e) flyere distribuite către populație și anunț la postul local de radio. 

            Responsabili: Poliția locală, Direcția Publică de Asistență Socială, Compartiment Protecția 

Mediului. 

     5.3. Jurizarea de către comisia de evaluare a rezultatelor concursului, alcătuită din 2 consilieri 

locali, o persoană din cadrul Compartimentului Protecția Mediu din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Gura Humorului, o persoană din cadrul Direcției Publice de Asistență Socială Gura 

Humorului și o persoană din cadrul Centrului  Cultural Gura Humorului. 

     5.4.  Anunţarea rezultatelor finale. 

     5.5.   Înmânarea diplomelor și premiilor. 

                                                                 

5.6. Stabilirea materialelor necesare și achizitionarea materialului logistic 

       a) Necesarul de material va fi stabilit în funcție de solicitările venite din partea participanților la 

concurs, respectiv saci menajeri, mănuși, unelte de grădinărit, mături, etc; 

       b) Responsabili: Compartiment Protecția Mediului, Direcția Servicii Publice Gura Humorului și 

Poliția Locală Gura Humorului. 

 

5.7. Stabilirea locațiilor care necesită igienizare  

a) Locații propuse pentru igienizare cu voluntari: 

            a.1)  terenurile și spațiile verzi din incinta instituțiilor, a unităților de învățământ, a punctelor 

comerciale, trotuarele, terenurile și spațiile verzi aferente  gospodăriilor 

            a.2) albia majoră și zona de luncă a râului Moldova, între Podul suspendat Ariniș și Podul 

Voroneț; 

            a.3) Parcul dendrologic Ariniș, în perimetrele administrate de Primăria orașului Gura 

Humorului; 

            a.4) parcurile din perimetrul orașului: Central, Libertății, O.Cobilanschi, C.Porumbescu, 

parcul de pe Aleea gării și spațiile verzi din cartierele de locuințe: Marly, Libertății, V.Alecsandri, 

Fortuna; 

           a.5)   perimetrul pieței catedralei- esplanadă muzeu; 

           a.6)   albia și zona de dig a râului Humor, de la confluența cu râul Moldova până la confluența 

cu pârâul Varvata; 

            a.7)  traseul turistic Voroneț 

a.8)  albia și zona de luncă a pârâului Voroneț  

a.9)  zona Bogdăneasa - drumul de acces și parțial zona de lizierăa pădurii; 

a.10)zona de acostament a CFR situată în perimetrul orașului; 

            a.11)spațiile verzi amenajate în cadrul proiectelor O.A.Z.A.: parcul satul hobiților, parcul 

fântânii, parcul soarelui; 

            a.12) traseele de drumeție zona pârtie, spre Șoimul și Creasta cocoșului 

            a.13)  traseul de drumeție Varvata-Staniște 

            a.14) zona aferentă Crucii iluminate Toaca. 

 b)Domeniile proprietate ale persoanelor fizice și juridice care domiciliază sau își desfășoară 

activitatea pe raza orașului Gura Humorului – pentru celelalte categorii de participanți. 

 

 

 



 

 

 

6. Asigurarea  ridicării și transportului  sacilor cu  deșeuri colectați de voluntarii participanți 

la concurs, de către operatorul de salubrizare al orașului, SC Diasil Service SRL Suceava. 

     6.1.Operatorul de salubrizare al orașului Gura Humorului va asigura ridicarea și transportul 

sacilor cu deșeuri colectate de voluntari și participanții la concurs, conform unui program prestabilit. 

 

7. Stabilirea bazei de stocare a deșeurilor colectate:  Stația de sortare și  transfer Gura 

Humorului. 

     7.1.Deșeurile colectate în urma acțiunilor de igienizare din cadrul concursului vor fi stocate la 

stația de sortare și transfer Gura Humorului.  

 

8.  Stabilirea unui punct de informare, de înregistrare și repartizare a voluntarilor participanți 

la concurs: 

  8.1. Preluarea informațiilor se va face la sediul Primăriei orașului Gura Humorului-Biroul Relații cu 

Publicul, Compartiment Protecția Mediului sau la Direcția Publică de Asistență Socială Gura 

Humorului. 

  8.2. Participanții la  concurs vor primi informații privind: 

     a) modul de desfasurare a concursului;  

     b) obligativitatea raportării către organizator a numărului de saci colectați și a locațiilor de unde 

pot fi ridicați de operatorul de salubrizare al orașului Gura Humorului 

     c) alte probleme.  

    Responsabili: Direcția Publică de Asistență Socială, Compartiment Protecția Mediului. 

 8.3. Stabilirea unui punct de prim-ajutor împreună cu Spitalul orașului Gura Humorului. 

 

9.Stabilirea unui spațiu de depozitare a materialelor. 

   9.1. Materialele necesare desfășurării acțiunilor de igienizare - ecologizare vor fi depozitate la  

Primăria Gura Humorului și Centrul Turistic Ariniș.    

   9.2.Responsabili: Centrul Turistic Ariniș, Politia locală Gura Humorului și Compartimentul 

Protecția Mediului. 

 

10.Desfășurarea concursului  

     10.1. Concursul se va desfășura cu respectarea normelor de protecția muncii și a normelor 

sanitare în vigoare și va avea în vedere două tipuri de obiective: 

a) Pentru zonele de igienizare cu voluntari: 

a.1) Participanții la concurs din cadrul unităților de învățământ vor fi împărțiți pe grupe, 

fiecare coordonate de către un cadru didactic care va face instructajul privind  normele de protecția 

muncii și va distribui materialele necesare. 

                 a.2) Fiecare grupa de voluntari va fi repartizată către o locație prestabilită unde își va 

desfășura activitatea.  

                 a.3) Sacii cu deșeurile colectate vor fi depozitați grupat la căile de acces pentru a putea fi 

ridicați și transportați de către operatorul de salubrizare al orașului Gura Humorului. 

                 a.4) După finalizarea actiunilor, se vor raporta telefonic locațiile și nr.de saci 

coordonatorilor locali din cadrul Primăriei orașului Gura Humorului. 

                 a.5) Celelalte categorii de participanți la concurs își vor desfășura activitatea, fie într-una 

din locațiile prezentate la punctul 5.7, fie în  gospodăria /cartierul în care domiciliază sau în cadrul 

instituției în care activează. 

b) Pentru domeniile proprietate ale persoanelor fizice și juridice care domiciliază sau își 

desfășoară activitatea pe raza orașului Gura Humorului, se vor avea în vedere următoarele obiective:  

1. Cea mai curată casă, curte și grădină. 

2. Cea mai îngrijită stradă din oraș: se vor avea în vedere spațiile verzi, grădinile din fața 

caselor – cu vedere la stradă, spațiile verzi din fața porților. 

3. Cea mai îngrijită și mai frumoasă Asociație de proprietari. 

4. Cel mai frumos bloc de locuințe: se vor aprecia spațiile verzi din jurul blocului, 

fațadele clădirii și casa scărilor. 

5. Cel mai îngrijit spațiu comercial, cu accent pe curățenia din magazin, zona adiacentă 

din fața magazinului, fațada și exteriorul îngrijit al clădirii. 



 

 

 

 

6. Cea mai frumoasă amenajare de vitrină comercială. 

7. Cea mai frumoasă școală sau grădiniță: curățenia în interiorul și exteriorul clădirilor, 

spațiile verzi. 

8. Cea mai spectaculoasă unitate HORECA; se vor analiza aspectul clădirii, spațiile 

verzi, zona adiacentă. 

 

11. Dreptul de participare 

11.1. La concurs poate participa orice voluntar, persoană fizică sau juridică care domiciliază în 

orașul Gura Humorului sau își desfășoară activitatea pe raza orașului Gura Humorului. 

 

12. Înscrierea în Concurs 

12.1. Înscrierea se poate face prin transmiterea intenţiei de participare la concurs ,fizic la biroul 

Relații cu Publicul din cadrul Primăriei orașului Gura Humorului, la numărul de fax: 0230 235 051, 

sau la adresele de email: primăriagh@gmail.com, pană la data de 15 aprilie 2022. 

 

13. Premiile acordate în cadrul concursului 

La sfârşitul concursului, Organizatorul va acorda premii în funcție de evaluare și categoria de 

participanți, astfel: 

1. Diplomă înrămată/plachetă de afișat pe stradă sau la sediul Asociației de Proprietari sau a 

unităților de învățământ. 

2. Promovare gratuită pe site-ul Primăriei Gura Humorului. 

3. Promovarea pe monitoarele adiacente scenei la festivitățile organizate de Primăria Gura 

Humorului. 

4. Premiere în cadru festiv la Zilele Humorului. 

5. Montarea unui panou în centrul orașului unde să fie prezentați comunității câștigătorii prin 

imagini sugestive. 

6. Tichete de intrare gratuită la piscină sau telescaun pentru locuințele individuale, HORECA și 

societățile comerciale. 

7. Tichete de intrare gratuită la telescaun pentru elevii și personalul școlii câștigătoare, cu ocazia 

zilei de 1 Iunie. 

8. Abonament pentru transport gratuit în comun. 

9. Câte o bere gratis la Zilele Orașului și Oktober Fest. 

10. Premii, care se vor încadra între 1.000 lei – 15.000 lei, pentru categoriile de participanți la 

concurs, descrise la art.10 al prezentului Regulament, constând în proiecte edilitare sau de 

înfrumusețare a zonei/zonelor unde își desfășoară activitatea câștigătorul/câștigătorii. 

Cuantumul total al premiilor nu vor depăși suma de 50.000 lei. 

14. Procedura pentru validarea şi acordarea premiilor 

Premiile se vor acorda în baza jurizării comisiei de evaluare a Concursului. 

15. Regulamentul 

Regulamentul este disponibil pentru toţi participanţii, la următoarea adresă de internet: 

www.primariagh.ro  

 

Prin participarea la acest Concurs, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor 

prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament.  
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