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REGULAMENT 
de organizare și criteriile de acordare a premiilor în cadrul 

concursului “Un oraș verde” 
 

 
 
 
 Organizatorul concursului: Primăria orașului Rovinari, cu sediul în 
Rovinari, str. Florilor, Nr. 2. 
 Scopul concursului: îmbunătățirea aspectului urbanistic al orașului și 
al microclimatului urban, precum și trezirea interesului cetățeanului pentru 
întreținerea spațiilor de locuit și împrejurimile acestora. 
 Perioada de desfășurare  a concursului: 11.05.2022 – 10.06.2022 
 Înscrierea în concurs se poate face la sediul Primăriei Rovinari, printr-
o cerere care va cuprinde datele personale și xerocopie carte identitate. 
 Perioada de înscriere: 11 Mai – 18 Mai 

 
 

MODUL  DE  DESFĂȘURARE  A  CONCURSULUI 
 
 Pentru a realiza corecta evaluare  a concurenților, se vor constitui 
baze de date pentru fiecare concurent, cuprinzând fotografii cu prezentarea 
grădinii sau balconului. Pozele vor fi postate pe site-ul Primăriei la adresa 
www.primariarovinari.ro, pe pagina de Facebook”Primaria Rovinari”, precum 
și la sediul Primăriei orașului Rovinari, iar cetățenii orașului Rovinari vor putea 
vota grădinile pe care le apreciază. 

JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL ROVINARI 
 

Str. Florilor, Nr.2 

Tel.: 0253/371011, fax: 0253/371004 

Web.: www.primariarovinari.ro 

E-mail: office@primariarovinari.ro                             Nr18352 din 27.04.2022 

http://www.primariarovinari.ro/


 Comisia desemnată va evalua fiecare obiectiv intrat în concurs.  
EVALUAREA  ȘI  PREMIEREA 

 
 Pentru buna organizare a concursului se va constitui un Secretariat 
Tehnic, care va raspunde de înregistrarea înscrierilor la concurs, gestionarea 
site-ului primăriei(prezentarea tuturor informațiilor referitoare la concurs și 
concurenți), coordonarea concursului și popularizarea în mass-media. 
Persoanele care fac parte din acest sectretariat vor fi numite prin dispoziția 
primarului din rândul aparatului de specialitate al primarului. 
 Evaluarea se va face de către comisia desemnată în termen de 10 zile  
lucrătoare de la încheiere concursului. Aceasta va fi compusă dintr-un număr 
de 9 persoane, astfel: 6 persoane din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, desemnați prin dispoziție de către primar și 3 persoane din cadrul  
SPL Rovinari. 
 Comisia va analiza portofoliul prezentat de fiecare candidat, luând în 
considerare și punctajul propus de către cetățenii care vor vota pe site-ul 
primăriei. 
 Punctajul propus de cetățeni în perioada derulării concursului va 
avea o pondere de 40%. 
 Comisia de evaluare va desemna câștigătorii concursului și va acorda 
premiile pentru fiecare secțiune.  
Premiile constă în bani și diplomă, astfel: 
- Premiul I – 1500 lei;   - Premiul IX – 300  
- Premiul II – 1000 lei;                 - Premiul X – 300 lei;                                                                                                  
- Premiul III – 700 lei;   - Premiul XI – 300 lei; 
- Premiul IV- 500 lei;   - Premiul XII – 300 lei; 
- Premiul V – 300 lei;    - Premiul XIII – 300 lei; 
- Premiul VI – 300 lei;   - Premiul XIV – 300 lei; 
- Premiul VII – 300 lei;                   - Premiul XV – 300 lei; 
-Premiul VIII – 300 lei;                   - Premiul XVI – 300 lei. 
 
 Aceaste premii sunt oferite cu scopul de a stimula și motiva cetățenii 
din orașul Rovinari pentru participarea la acțiunile de înfrumusețare, în cadrul 
concursului “Un Oraș Verde”.  
 
 



CRITERII DE ACORDARE  PUNCTE PENTRU GRĂDINILE CU FLORI 
aferente caselor de locuit sau blocurilor de locuințe 

 
- frumusețea și naturalețea grădinii precum și unitatea amenajării(aspect 
general)  - 20%; 
- diversitatea speciilor și menținerea aspectului deosebit al grădinii pe toată 
perioada concursului - 20%; 
- curățenia în zona aferentă grădinii - 20%; 
- aspectul împrejmuirilor(gard, poartă) - 10%; 
- suprafața amenajată a grădinii - 10%; 
- măsura în care grădina contribuie la aspectul general al orașului(gradul de 
vizibilitate în spațiul public) - 20%. 
 

DISPOZIȚII  FINALE 
 Concursul “Un Oraș Verde” se adresează tuturor locuitorilor orașului 
Rovinari. 
 Vor participa la concurs doar grădinile care sunt amenajate pe domeniul 
public. 
 Prezentul Regulament are caracter normativ și se aduce la cunoștință 
publică. 
 
 
 
 
 
Direcția Administrare Patrimoniu,                   Întocmit, 
Director executiv,                                                 Cons. Arcanu Claudia Elena 
Ing. Podărelu Paul Alexandru 
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