PROIECTUL: CETĂȚEANUL
Democrație participativă
COLEGIUL NAȚIONAL ”GHEORGHE ȘINCAI”
CLUJ NAPOCA
23 mai 2019
Propunere de soluționare a problemei care
afectează direct comunitatea locală:
LIPSA UNEI REALE COLECTĂRI SELECTIVE A DEȘEURILOR

Elevii clasei a VII-a B
Prof. coordonator Cecilia Johrend

Alesia Ban
Raul Biriș
Catinca Bordea
Cezar Borza
Lorena Cachiță
Alex Cârnaț Vasinca
Tudor Crăciun
Andreea Done
Alex Drăgușanu
Robert Fodor
Paula Golub
Sara Hedeșiu
Daria Margin
Andrei Mihalca
Tania Mândrușcă
Monica Mureșan
Darius Mureșan
Rareș Nistor
Paul Pogăcean
Alessia Poggiana
Bianca Pop
Daria Popița
Andrei Raita
Noris Rusnac
Alexandra Șarik
Tudor Șomăcescu
Miruna Tomoiagă
Maria Todos
Louise Vișan

I. PROBLEMA

I. Problema
LIPSA UNEI REALE COLECTĂRI
SELECTIVE A DEȘEURILOR
• afectează calitatea vieții tuturor locuitorilor
orașului;
• punctele gospodărești sunt sufocate de deșeuri
făcând posibilă înmulțirea șobolanilor care pot
pune în pericol sănătatea oamenilor;
• depozitarea gunoaielor la gropile orașului, fără o
selectare a acestora, facilitează poluarea gravă a
mediului.

Există o politică publică privind
colectarea deșeurilor
Potrivit ziarului Ziua de Cluj din 12 februarie 2019,
articolul ”Cum fac clujenii colectare selectivă. Din 2019
primesc saci de gunoi cu cod de bare şi... amenzi”,
instituțiile locale încearcă să găsească soluții pentru punerea
în aplicare a programului național demarat la 1 ianuarie
2019, ce vizează colectarea selectivă pe patru fracţii a
deșeurilor generate de populație: umedă (resturi menajere) şi
uscată (reciclabilă), cu trei secţiuni:

Politica actuală nu are efect
Cauze posibile:
•
•
•
•

informarea cetățenilor nu este eficientă;
lipsa resurselor financiare;
amplasarea nepotrivită a centrelor de colectare;
lipsa unei programări eficiente pentru colectarea deșeurilor de
către firmele de salubritate.

Instituțiile responsabile cu rezolvarea problemei sunt:
• Primăria Cluj Napoca, prin Serviciul de Ecologie urbană, creat
pentru urmărirea activităţii de salubrizare menajeră;
• Garda de Mediu Cluj, care controlează activitățile cu impact
asupra mediului înconjurător și aplică sancțiuni contravenționale
prevăzute de legislația în domeniul protecției mediului.

II. Soluții posibile analizate

II. Soluții posibile analizate
1. Informarea/educarea și responsabilizarea cetățenilor
cu privire la respectarea legilor privind serviciul de
salubrizare și protecție a mediului și
monitorizarea video a zonelor unde sunt amplasate
containerele pentru colectarea selectivă a deșeurilor.
AVANTAJE

Conștientizarea
cetățenilor

Cetățenia
participativă

Intervenția
promptă a
autorităților

DEZAVANTAJE

Rezultatele nu sunt
imediate

Reticența unor
cetățeni

Lipsa fondurilor

2. Amplasarea unui număr mai mare de
containere și modernizarea punctelor
gospodărești existente.
AVANTAJE

Menținerea curățeniei

Folosirea pe categorii
a containerelor

DEZAVANTAJE

Lipsa spațiului necesar

Lipsa fondurilor

3.Înființarea unor noi centre de colectare selectivă
a deșeurilor în zona de sud și de est a orașului.
AVANTAJE

Gestionarea mai Menținerea
eficientă a
curățeniei
deșeurilor

DEZAVANTAJE Lipsa fondurilor

III. Politica publică propusă

III. Politica publică propusă
Organizarea unei campanii de informare a cetățenilor cu
privire la respectarea legilor privind serviciul de salubrizare și
protecție a mediului și monitorizarea video a zonelor unde
sunt amplasate containerele pentru colectarea selectivă a
deșeurilor.

PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA
POLITICII PUBLICE
A. Organizarea unei campanii de informare a cetățenilor cu privire la respectarea
legilor ce vizează serviciul de salubrizare și protecție a mediului presupune acțiuni
concertate pe două direcții: PUBLICITATE și EDUCAȚIE
I. PROMOVAREA GHIDULUI DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR
publicat de Rosal si Ecotic, cu implicarea
1.Posturilor de radio (EUROPA FM) și de televiziune (NCN, ProTV);
2.COLORAMA (director Andrei Lucian);
3.Companiei de Transport Public Cluj-Napoca prin intermediul display-urilor din tramvaie și
autobuze;
4.ROSAL și Brantner Veres cu propriile mașini publicitare;
5.ONG-urilor interesate (GOGECO, RECYCLE INTERNATIONAL, DIREN EXIM, AGENT
GREEN, ECOTIC) și care sunt dispuse să ofere loc pe propriile site-uri;
6.Cinematografelor Victoria, Florin Piersic, Arta etc. care pot asigura rularea unor scurt metraje în
pauzele spectacolelor;
7.Biroului Învăţământ, cultură, culte, sport şi societate, din cadrul Primăriei Cluj Napoca;
8.Persoanelor fizice.
II. ECO EDUCAȚIE vizează parteneriatul școală – comunitatea locală.
Proiecte educative: Laboratorul verde al reciclării, Învățăm să reciclăm ambalajele, Reciclare cu
recompensă, Patrula de reciclare, Creează-ți mediul, Școală pentru mediu, Ecologie urbană, Colectarea
diferențiată, Colectarea deșeurilor la școală, Colectarea deșeurilor acasă, Ajută natura, Orașul verde, Eco

B. Monitorizarea video a zonelor unde sunt amplasate
containerele pentru colectarea selectivă a deșeurilor
Acest obiectiv poate fi realizat de către Serviciul de Ecologie urbană din cadrul
Primăriei Cluj Napoca urmând următorii pași:
1.Găsirea fondurilor necesare achiziționării, amplasării și folosirii corespunzătoare a
aparaturii video (probabil din bugetul local).
2.Completarea unei hărți a zonelor unde se vor monta camere video.
3.Organizarea centrului de monitorizare în parteneriat, de către Primăria Cluj
Napoca – Garda de Mediu Cluj – firmele de salubritate și angajarea personalului
specializat pentru acest tip de activitate.
4.Realizarea monitorizării video a zonelor unde sunt amplasate containerele pentru
colectarea selectivă a deșeurilor.
5.Realizarea unei proceduri privind transmiterea informațiilor către instituțiile
responsabile cu colectarea selectivă a deșeurilor.
6.Realizarea unor proceduri privind soluționarea problemelor apărute ca urmare a
încălcării normelor de colectare selectivă a deșeurilor de către cetățeni sau de către firmele
de salubritate.

Argumente
•
• Politica publică propusă respectă
prevederile Constituției României.
• Un cetățean bine informat ajunge să
acționeze conform legii.
• Creștere gradul de implicare a
cetățenilor în viața comunității locale. •
• Economia verde este susținută prin
valorificarea fracțiilor reciclabile.

Informarea susținută și
permanentă a cetățenilor
se poate realiza cu costuri
mici datorită interesului
exprimat de numeroase
instituții și ONG-uri.
Monitorizarea colectării
selective face posibilă
intervenția promptă a
autorităților.

IV. Planul de acțiune

IV. Planul de acțiune
1. Identificarea persoanelor, instituțiilor, organizațiilor și grupurilor de
persoane interesate de problemă.
2. Stabilirea poziției acestora față de politica publică propusă.
3. Redactarea și trimiterea unor scrisori de solicitare a sprijinului posibilelor
instituții, ONG-uri și persoane fizice interesate de problemă.
4. Întocmirea planului de organizare a unei campanii de informare/educare și
responsabilizare a cetățenilor.
5. Promovarea online a planului de organizare a campaniei de
informare/educare și responsabilizare a cetățenilor, încurajându-i pe cititori
să-l transmită mai departe și altor persoane.
6. Semnarea unei petiții online inițiată de dl. Sandor Korosfoy care are același
obiectiv, colectarea selectivă reală a deșeurilor din Cluj Napoca.
7. Redactarea unei scrisori oficiale către Primăria Cluj Napoca, principala
instituție ce răspunde de problema colectării selective a deșeurilor din oraș.

SCRISOAREA OFICIALĂ
adresată Primăriei Cluj Napoca
•

Considerăm că informarea cetățenilor
și monitorizarea activității legate de
colectare pot contribui la creșterea
eficienței programelor locale și
naționale de acest tip.
• Suntem conștienți că împreună putem
reuși să reducerem efectele poluării, în
fiecare zi, ori de câte ori suntem în
situația de a alege cum să aruncăm și ce
să facem cu deșeurile.

REFLECȚII ASUPRA
EXPERIENȚEI
Drăgușanu Alex: ”Acest proiect a fost foarte folositor deoarece, lucrând în echipă, am învățat lucruri noi. Ca
cetățeni, am învățat că noi am putea face ca lumea să fie un loc mai bun. Am aflat cât de ușor este să primești
sprijinul cuiva…”
Vișan Louise: ”Am realizat cât de greu este să reușești să duci la bun sfârșit un asemenea tip de proiect. Mi-a
plăcut faptul că am lucrat în echipă și am învățat să ne împărțim munca într-un mod echitabil. Proiectul m-a
ajutat să realizez adevărul despre colectarea selectivă reală. În orașul nostru pot fi îmbunătățite multe lucruri și
primul pas este educarea, informarea oamenilor. Trebuie să deschidem ochii! Să privim realitatea din fața
noastră și să acționăm cu toții împreună pentru un mediu mai bun și o viață mai sănătoasă.”
Hedeșiu Sara: ”O experiență foarte interesantă. Acest proiect nu doar că ne-a ajutat să înțelegem problemele
cu care se confruntă orașul nostru în momentul de față, dar ne-a și ajutat să învățăm etapele pe care trebuie să
le parcurgem pentru a realiza astfel de proiecte. Ne-a ajutat să experimentăm munca în echipă, să realizăm cât
de greu este să mobilizezi toți membrii unui grup. Am înțeles cât de greu este să găsești finanțare pentru un
proiect…M-a făcut să devin un șef mai bun de grupă și un cetățean mai atent la problemele din jur. M-a ajutat
să mă dezvolt ca ființă în societate.”
Șarik Alexandra: ”Proiectul ne ajută în viață. Am văzut cât de murdar este orașul. La prima vedere pare a fi
unul îngrijit și curat, dar căutând informații am descoperit că nu este așa. Am lucrat din greu, ne-am filmat
când am făcut curățenie în parc pentru a ne promova proiectul, am trimis scrisori Primăriei Cluj Napoca și
firmei Colorama, am vorbit cu o jurnalistă pentru a ne susține, am căutat legile privind problema aleasă pentru
a fi rezolvată. A meritat participarea la proiect.”

