
                                                                                           
                    
 

Municipiul Ploiești s-a alăturat „bătăliei” pentru titlul de  
„Orașul Reciclării 2014” 

 
 
Eco-Rom Ambalaje, compania deţinătoare a licenţei “Punctul Verde” în România şi cea mai 
importantă organizaţie de preluare de la agenţii economici a obligaţiei de reciclare şi valorificare a 
deşeurilor de ambalaje, a lansat, sub patronajul Ministerului Mediului și Schimbărilor 
Climatice, cea de-a doua ediție a competiției ”Orașul Reciclării” adresată primăriilor de 
municipiu.  
 
„Bătălia” reciclării are loc în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2014, iar primăriile înscrise se vor 
lupta pe mai multe „fronturi”: cel al calității serviciilor de colectare separată a deșeurilor de 
ambalaje, al celor mai bune „muniții” de conștientizare și mobilizare a populației pentru a separa 
deșeurile și, în final, al celor mai mari cantități de deșeuri de ambalaje colectate.  
 
,,Continuăm și anul acesta bătălia simbolică între primării pentru titlul de <Orașul Reciclării 2014> 
cu și mai multe municipii înrolate în această luptă comună în vederea dezvoltării sistemului de 
colectare separată. Chiar dacă România a atins, prin aportul substanțial al producătorilor de bunuri 
ambalate, obiectivul prevăzut de legislația europeană de reciclare a 60% din deșeurile de ambalaje 
puse pe piață, în practică, la nivel operațional, sistemele locale de gestiune a deșeurilor încă sunt în 
construcție. Eco-Rom Ambalaje investește anual 35% din aportul membrilor săi în parteneriatul cu 
autoritățile locale, iar rezultatul este unul important – peste 450 de acorduri încheiate cu autorități 
admnistrative și un nivel de participare al populației cu 40% mai mare față de acum 4-5 ani. 
Mulțumim celor care ni s-au alăturat programului <Orașul Reciclării> și le dorim ca principale arme 
și muniții folosite în luptă să fie aceleași pe care și noi le folosim, respectiv: eficiența, performanța și 
transparența.” a declarat Sorin Cristian Popescu, Director General Eco-Rom Ambalaje. 
 
Municipiul Ploiești a răspuns pozitiv chemării la luptă, alături de alte 31 de municipalități în care Eco-
Rom Ambalaje susţine dezvoltarea serviciilor de colectare separată: Arad, Bacău, Brașov, București-
Sectoarele 3 și 6, Cluj-Napoca, Craiova, Deva, Drobeta-Turnu Severin, Focșani, Iași, Mediaș, Roman, 
Satu Mare, Sfântu Gheorghe, Slobozia, Târgu Jiu, Tulcea, Zalău, Bârlad, Brăila, Călărași, Constanța, 
Galați, Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Oradea, Slatina, Suceava, Târgu Secuiesc, Vaslui.   
 
,,Obiectivul de reciclare, până în 2020, a 50% din deșeurile menajere este extrem de ambițios și nu 
trebuie perceput doar ca o obligație impusă României de Uniunea Europeană, ci reprezintă un 
baromentru al nivelului de curațenie și al calității mediului dar și al plus valorii create la nivelul 
locurilor de muncă și oportunităților economice din gestiunea deșeurilor și reciclării. Obligațiile ce 
derivă din aceste obiective revin autorităților locale și tuturor generatorilor de deșeuri, inclusiv 
populației. De aceea, rolul primarilor este să transmită comunităților pe care le conduc că protejarea 
mediului nu este o opțiune, ci un principiu de viață. Proiectul “Orașul Reciclării” este o formă creativă 
de a-i susține în această direcție și invit toate primăriile să lupte pentru orașul lor și pentru un viitor 
sustenabil, în care toate deșeurile generate ajung la reciclare și nu la depozitare.” a declarat Rovana 
Plumb, Ministrul Mediului și Schimbărilor Climatice. 
 
La finalul celor 6 luni, câștigătorul va obține titlul de ,,Orașul Reciclării” și marele premiu: o zonă 
eco wi-fi, un spațiu inedit de relaxare, 100% eco și cu acces liber la internet în valoare de 12.000 
euro. 



                                                                                           
                    

 
,,Deșeurile și gestiunea lor sunt o prioritate dar și o provocare, obligația reducerii cu 15% a 
deșeurilor depozitate fiind o misiune dificilă a autorităților locale, dar nu imposibilă. Eficiența în 
domeniul serviciilor publice nu poate exista decât prin implicare, obiective comune și strategii pe 
termen lung. Iar rolul nostru, al primarilor, este să acționăm în această direcție, urmărind, desigur, 
interesul comunității pe care o conducem. De aceea, felicit inițiativa Eco-Rom Ambalaje de a 
continua acest proiect de succes și a susține implicarea primăriilor participante într-o competiție în 
care câștigătorii sunt, de fapt, cetățenii.” a declarat Tudor Pendiuc, Președintele Asociației 
Municipiilor din România. 
 
Cele 32 de municipalități înscrise în competiție însumează peste 4 milioane de locuitori din totalul 
de 9 milioane care au acces la sistemul de colectare separată a deșeurilor de ambalaje cu sprijinul 
Eco-Rom Ambalaje. Organizația a demarat primele proiecte pilot de colectare separată a deșeurilor 
de ambalaje, în parteneriat cu autoritatea locală și operatorii de salubritate desemnați, în anul 2005. 
În timp, a dezvoltat un model de parteneriat care condus la dezvoltarea serviciilor publice de profil în 
peste 450 localități. Investițiile cumulate, constând în infrastructură de colectare separată pusă la 
dispoziția populației (containere colorate și saci pentru fiecare tip de material: hârtie, sticlă, plastic și 
metal), se ridicau la 22 milioane lei la finalul anului 2012.  
 

În prezent, 178 de containere destinate colectării separate a deșeurilor de ambalaje sunt puse la 
dispoziția populației Municipiului Ploiești printr-un parteneriat între Eco-Rom Ambalaje, Primăria 
Municipiului Ploiești și societatea de salubritate S.C. ROSAL GRUP SRL. 
 
Competiția „Orașul Reciclării” este realizată în colaborare cu Asociația Municipiilor din România și cu  
Institutul pentru Politici Publice și promovată de Administrație.ro și Domnuleprimar.ro. 
 
Mai multe detalii despre ediția a doua a competiției „Orașul Reciclării” şi informaţii despre colectarea 
separată a deşeurilor de ambalaje pot fi aflate accesând site-ul  www.ColecteazaSelectiv.ro. 
  

 
 
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi: 
IMAGE PR – Ruxandra Popescu;  
Telefon – +4 021.224.67.34/36; 0742.011.292;  
E-mail – ruxandra.popescu@imagepr.ro 
 

 



                                                                  

                                                                                
 
 
 

CRITERIILE DE EVALUARE 
 Orașul Reciclării ediția a II‐a 

 
                Va fi desemnat marele câștigător orașul care acumulează  la finalul perioadei competiției, 
punctajul  cel  mai  mare  conform  criteriilor  cantitative  și  calitative  de  evaluare  stabilite  în 
REGULAMENTUL CONCURSULUI ÎNTRE PRIMĂRII ”Orașul Reciclării” ediția a II‐a. 
 
Scorul obținut de fiecare primărie constă în suma urmatoarelor note: 

 
I) Media  cantităților  de  deșeuri  de  ambalaje  colectate  și  reciclate  lunar, 

raportate la numărul de locuitori conform datelor Recensământului din anul 
2012. 
 

II) Media  scorului  obținut  la  evaluarea  calității  serviciului.  Aceasta  se  va 
calcula astfel: 

 
Indicatorii  și  scorul  acordat  sunt  analizați  pentru  fiecare  container  și  sunt  

prezentați în tabelul de mai jos: 
 

 
III) Punctajul obținut pentru promovarea colectării separate a deșeurilor de 

ambalaje în rândul populației: 
 

Acțiuni  Puncte
A plasat pe prima pagină (home page) a siteului oficial al Primăriei 
sigla/reclama concursului pe întreaga perioadă a desfășurării 
proiectului 
 

0,1 
 

A organizat minim 2 acțiuni/evenimente de implicare a populației 0,2  
A dat minim 3 comunicate de presă  0,2  
A plasat pe prima pagină (home page) a siteului oficial al Primăriei 
sigla/reclama concursului pe întreaga perioadă a desfășurării 
proiectului + a organizat minim 2 acțiuni/evenimente de implicare a 
populației + a dat minim 3 comunicate de presă. 
 

0,5  

 

 
Indicatori 

Fracția deșeurilor 
reciclabile corecte din 
container 

Accesul populației 
la container 

Aspectul 
containerului 

Scor maxim  9  6  5 
Scor mediu  5  2  3 
Scor minim  ‐2  ‐14 ‐4 



                                                                  

                                                                                
 
 
 
Detalii despre criterii și modul de calcul: 
 
Criteriu cantitativ ‐  orașul care, în perioada 1 ianuarie 2014 ‐ 30 iunie 2014, va avea cea mai mare  
cantitate  de  deșeuri  de  ambalaje  colectate  și  reciclate  lunar  conform  rapoartelor  cantitative 
transmise  lunar  de  către  Eco‐Rom  Ambalaje,  raportată  la  numărul  de  locuitori  conform  datelor 
Recensământului din anul 2012. 
 
Criteriu  calitativ  ‐ orașul  care,  în perioada 1  ianuarie 2014  ‐ 30  iunie 2014, a obținut un punctaj 
maxim la evaluarea calitativă pe cele 3 criterii: aspect puncte, accesibilitate puncte, calitate deșeuri 
‐    conform  raportului  calitativ  transmis  de  către  Eco‐Rom  Ambalaje  la  finalul  competiției. 
Menționăm că aceste criterii sunt aplicate  în prezent  în evaluarea serviciilor de colectare separată 
în  localitățile  în  care  Eco‐Rom Ambalaje  își  desfasoară  activitățile.  Evaluarea  calitativă  se  face  o 
singură dată în fiecare localitate și nu este anunțată în prealabil. 
 
 
Indicatori evaluare 
calitativă 

A (echivalent scor 
maxim) 

B (echivalent scor 
mediu)

C (echivalent scor minim) 

1. ASPECT Poziția 
containerelor în 
punct 

corect aliniate, 
orientate în același 
fel, cu fața de 
încărcare ușor 
accesibilă 

containere 
nealiniate, cu 
păstrarea 
generală a orientării 
corecte a feței de 
încărcare 

containere așezate 
dezordonat, fără 
păstrarea generală a 
orientării corecte a feței de 
încărcare 

Capacele închise 
(pentru containere 
1,1 mc) 

capacele închise și 
încuiate 

capacele închise și 
descuiate 

capacele deschise sau lipsă

Curațenia în jurul 
containerului 

0 reziduuri în jurul 
containerelor 

prezența unor 
reziduuri în jurul 
containerelor care nu 
afectează imaginea 
atractivă pentru 
locuitori 

reziduuri în jurul 
containerelor care 
afectează imaginea atractivă 
pentru locuitori 

Starea de 
curatenie a 
fiecarui container 

containere curate, 
fara afise, 
graffitti, urme 
evidente de murdarie 

prezenta unor afise, 
mesaje graffitti 
sau urme de 
murdarie care nu 
acopera 
autocolantele cu 
mesajele specifice 
colectarii selective si 
care nu afecteaza 

prezenta unor afise, mesaje 
graffitti 
sau urme de murdarie care 
acopera autocolantele cu 
mesaje 
specifice colectarii selective 
sau care afecteaza imaginea 
atractiva pentru locuitori 



                                                                  

                                                                                
 
 
 

imaginea atractiva 
pentru locuitori 

Prezența și starea 
materialelor de 
comunicare 

autocolante prezente, 
corect 
amplasate (albastru = 
hartie‐carton, galben 
= plastic‐metal, 
verde = sticlă), 
nedeteriorate , 
neacoperite de afișe, 
graffitti 
sau murdărie 

autocolante 
prezente, corect 
amplasate dar 
murdare, acoperite 
de afișe sau graffitti, 
mesajul 
privind materialul 
solicitat fiind vizibil 

autocolante lipsă, incorect 
amplasate 
sau acoperite de afișe, 
graffitti sau murdărie astfel 
încât mesajul 
privind materialul solicitat nu 
este lizibil. 

Integritatea 
funcțională (fisuri, 
spărturi, 
componente lipsă 
sau 
deteriorate) 

containere în perfectă 
stare, fără 
fisuri, spărturi, 
componente lipsă sau 
deteriorate 

containere cu fisuri 
sau spărturi 
minore, urme de 
incendiu sau 
componente 
deteriorate care 
afectează 
capacitatea de 
colectare a 
materialului 

containere cu fisuri sau 
spărturi de 
dimensiuni semnificative, 
urme de incendiu, 
componente 
© 2011 Eco‐Rom Ambalaje, 
Dep. Operații, SB 
deteriorate sau lipsă, care 
afectează capacitatea de 
colectare a 
materialului. La completarea 
formularului se va lua în 
considerare 
scorul cel mai mic acordat 
pentru oricare dintre 
subcategoriile de mai sus. 

2. ACCESIBILITATE 
populație 

containere ușor 
accesibile de către 
populație, cu fața de 
încărcare ușor 
accesibilă, cu orificiile 
de 
încărcare neobturate 
(nu se iau în 
considerare 
containerele pline 
la această evaluare). 
Containerele trebuie 
să fie amplasate pe o 

containere 
amplasate în zone 
rar 
circulate sau așezate 
pe o suprafață mai 
greu accesibilă 
(pietriș, 
pământ, vegetație) 
sau care au o poziție 
care face greu 
accesibil orificiul de 
încărcare 

containere amplasate în 
curtea 
instituțiilor, a școlilor, sau a 
containerelor care au o 
poziție care 
face inaccesibil orificiul de 
încărcare 



                                                                  

                                                                                
 
 
 

suprafață dură 
(beton, asfalt, dale) 

3. CALITATEA 
deșeurilor 
colectate 

prezența în container 
a materialului 
solicitat, fără reziduuri 
menajere sau material 
reciclabil de altă 
natură, sau în cantități 
insignifiante. (1‐3 
contaminări vizibile) 

prezența în container 
a materialului 
solicitat cu o 
contaminare minoră 
cu deșeuri menajere 
(4‐6 
contaminări vizibile) 

contaminări importante cu 
deșeuri 
menajere sau material 
reciclabil de altă natură (în 
această 
situație se va detalia pe 
spatele formularului situația 
întâlnită) 

 


