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Regulamentul  concursului  

,,CAMPIONII RECICLARII” 

 

  

        Obiective : 

 

-  Conștientizarea elevilor în ceea ce priveşte importanţa colectării selective a deşeurilor; 

-  Creşterea gradului de colectare selectivă a materialelor reciclabile; 

-  Reducerea cantităţii de deşeuri menajere de la punctele de colectare va conduce la o reducere 

a costurilor de operare la fluxul de deseu menajer; 

-  Reducerea cantităţii de deşeuri menajere va conduce la reducerea sau eliminarea cheltuielilor 

generate de taxa pe tona de deşeu depozitat; 

-  Creşterea cantităţilor de materiale reciclabile colectate va determina reducerea cantităţii de 

deşeuri depozitate şi implicit reducerea sau eliminarea taxei anuale plătită de Primăria 

municipiului Alexandria la fondul de mediu. 

 

Durata de desfasurare a concursului : aprilie  2019 – iunie 2019 

 

Concursul se desfasoara etapizat pentru grupuri reprezentative de deseuri reciclabile , astfel :  

 - APRILIE                   -   HARTIE / CARTON 



 -  MAI                         -   PLASTIC / ALUMINIU  

          - MAI                          -  DESEURI ELECTRICE SI ELECTRONICE  ( DEEE)   

          - IUNIE                       - FESTIVITATEA DE PREMIERE  

  
Inscrierea echipelor (claselor ) in concurs se va face pana cel tarziu la data de 05.04.2019 in 

baza unei fise de inscriere (pusa la dispozitie de catre organizator) care contine un tabel nominal cu 

membrii echipei. 

Concursul se desfasoara pe 2 sectiuni : 

- Clasele  0 - IV 

- Clasele V -VIII 
Concursul se desfasoara sub forma de  3 etape punctate individual al caror punctaj se 

cumuleaza la finalizarea concursului . 

Pentru validarea rezultatelor se va constitui o comisie formata din 2 reprezentanti ai 

organizatorului si cate un reprezentant al fiecarei unitati de invatamant inscrisa in concurs. Comisia 

va fi convocata in scris si se va deplasa pentru fiecare etapa la toate unitatile de invatamant si va 

asista la cantarirea, inregistrarea  si validarea cantitatilor colectate. 

 

ETAPA I – aprilie  2019 

Concurs colectare deseuri HARTIE / CARTON 

 

 

                Mod de desfasurare : 

           Colectarea se va face in data de 15 aprilie 2019 de la sediul fiecarei unitati de invatamant.  

           Pentru fiecare kilogram de HARTIE / CARTON depus, clasa obtine 1 punct. 

           Dupa centralizarea rezultatelor , acestea vor fi publicate si transmise spre stiinta tuturor unitatilor 

de invatamant inscrise. 

 

ETAPA a II a – mai  2019 

Concurs colectare deseuri PLASTIC / ALUMINIU 

 

Mod de desfasurare : 



           Colectarea se va face in data de 16 mai 2019 de la sediul fiecarei unitati de invatamant.  

           Pentru fiecare kilogram de PLASTIC  depus, clasa obtine 1 punct. 

           Pentru fiecare kilogram de ALUMINIU  depus, clasa obtine 3 puncte. 

           Dupa centralizarea rezultatelor , acestea vor fi publicate si transmise spre stiinta tuturor unitatilor 

de invatamant inscrise. 

 

 

ETAPA a III  a – mai 2019 

Concurs colectare deseuri DESEURI ELECTRICE SI ELECTRONICE  

( DEEE ) 

 

Mod de desfasurare : 

Colectarea se va face in data de 30 mai 2019 de la sediul fiecarei unitati de invatamant.                       

Pentru fiecare kilogram de DESEURI ELECTRICE SI ELECTRONICE ( DEEE ) depus, 

    clasa obtine 3 puncte. 

     Dupa centralizarea rezultatelor , acestea vor fi publicate si transmise spre stiinta tuturor unitatilor de 

invatamant inscrise. 

     La finalizarea acestei etape se vor centraliza si publica si rezultatele finale. 

 

              PREMII : 

 

      Se vor acorda 2 premii pentru clasele care colectează cele mai mari cantități de deseuri, cate unul 

pentru fiecare ciclu de invatamant . 

      Se va acorda un  premiu pentru unitatea  de învătământ care colectează cele mai mari cantități de 

deșeuri si astfel obtine cel mai mare punctaj . 

      Premiile se atribuie în baza cantităților colectate și înregistrate pentru fiecare clasa. Se premiază 

elevii care au adus cea mai mare cantitate de deșeuri, indiferent din ce unitate de învătământ face 

parte. 



      Se premiază unitatățile de învățământ în care s-au colectat cele mai mari cantități de deșeuri de 

baterii și acumulatori portabili. 

 

 

      Organizatorul îşi rezervă dreptul de a promova desfăşurarea concursului  înainte,  în timpul şi 

după finalizarea acestuia, prin prezentări în spaţii publice sau presă, radio şi televiziune în 

scopuri necomerciale. 
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