







CRITERIILE DE EVALUARE
Orașul Reciclării ediția a III‐a
1 Ianuarie – 30 Iunie 2015
Va fi desemnat marele câștigător municipiul/orașul care cumulează la finalul perioadei competiției,
punctajul cel mai mare conform criteriilor de evaluare (cantitative, calitative și de promovare) stabilite în
REGULAMENTUL CONCURSULUI ÎNTRE PRIMĂRII ”Orașul Reciclării” ediția a III‐a.
Scorul final obținut de fiecare primărie constă în suma urmatoarelor punctaje:
I)

Punctajul obținut la criteriul cantitativ, care se va calcula astfel – Pentru fiecare
0,010 kg de deșeuri de ambalaje rezultate din împărțirea mediei cantităților
raportate și reciclate în cele 6 luni la numărul de locuitori, se va acorda un punctaj
de 0,07 puncte.

II)

Punctajul 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:

Indicatori
Scor maxim
Scor mediu
Scor minim
III)

Fracția deșeurilor reciclabile
corecte din container
9
5
‐2

Accesul populației
la container
6
2
‐14

Aspectul containerului
5
3
‐4

Punctajul obținut pentru promovarea colectării separate a deșeurilor de ambalaje
în rândul populației:

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

Puncte
0,4

A organizat minim 2 acțiuni/evenimente de implicare a populației
A dat minim 3 comunicate de presă
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.

0,8
0,8
2

Fiecare primărie trebuie să facă dovada acțiunilor pe care le‐a organizat în cele 6 luni ale
competiției, prin trimiterea către Eco‐Rom Ambalaje a unui document care să conțină descrierea pe scurt a
evenimentelor/acțiunilor organizate ‐ fotografii, spot radio, apariţii în presă, orice alte materiale
doveditoare ale acțiunilor întreprinse.
Detalii despre criterii și modul de calcul:









Criteriu cantitativ ‐ se referă la punctajul obținut de fiecare primărie în ceea ce privește cantitatea per
locuitor. Acest punctaj se va calcula astfel – pentru fiecare 0,010 kg de deșeuri de ambalaje rezultate din
împărțirea mediei cantităților raportate și reciclate în cele 6 luni de către Operatorul de Salubritate la
numărul de locuitori, se va acorda un punctaj de 0,07 puncte.(numărul de locuitori se va lua în calcul
conform datelor Recensământului din anul 2011).
Criteriu calitativ – se referă la punctajul obținut 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
1. ASPECT Poziția
containerelor în
punct

A (echivalent scor
maxim)
corect aliniate,
orientate în același fel,
cu fața de încărcare
ușor accesibilă

Capacele închise
(pentru containere
1,1 mc)
Curațenia în jurul
containerului

capacele închise și
încuiate
0 reziduuri în jurul
containerelor

Starea de curăţenie
a fiecărui container

containere curate, fără
afişe,
graffitti, urme evidente
de murdărie

Prezența și starea
materialelor de
comunicare

autocolante prezente,
corect
amplasate (albastru =
hârtie‐carton, galben =
plastic‐metal,
verde = sticlă),

B (echivalent scor
mediu)
containere nealiniate,
cu păstrarea
generală a orientării
corecte a feței de
încărcare
capacele închise și
descuiate

C (echivalent scor minim)

prezența unor
reziduuri în jurul
containerelor care nu
afectează imaginea
atractivă pentru
locuitori
prezenţa unor afişe,
mesaje graffitti
sau urme de murdărie
care nu acoperă
autocolantele cu
mesajele specifice
colectării separate şi
care nu afectează
imaginea atractivă
pentru locuitori
autocolante prezente,
corect
amplasate dar
murdare, acoperite de
afișe sau graffitti,
mesajul

reziduuri în jurul containerelor
care
afectează imaginea atractivă
pentru locuitori

containere așezate dezordonat,
fără
păstrarea generală a orientării
corecte a feței de încărcare
capacele deschise sau lipsă

prezenţa unor afişe, mesaje
graffitti
sau urme de murdărie care
acoperă autocolantele cu
mesaje
specifice colectării separate sau
care afectează imaginea
atractivă pentru locuitori

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









nedeteriorate ,
neacoperite de afișe,
graffitti
sau murdărie

privind materialul
solicitat fiind vizibil

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

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

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 cu fisuri sau spărturi
de
dimensiuni semnificative, urme
de incendiu, componente
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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.
containere amplasate în curtea
instituțiilor, a școlilor, sau a
containerelor care au o poziție
care
face inaccesibil orificiul de
încărcare

3. CALITATEA
deșeurilor colectate

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)

