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                                                                                    RESPONSABIL , HRIB DAVID 

 

Partea IV_a PLANUL DE ACȚIUNE 

Fiecare grupă de elevi are responsabilitatea de a acționa organizat în vederea obținerii 

sprijinului cât mai multor persoane, instituții și organizații din comunitate 

1. Identificarea persoanelor, instituțiilor, organizațiilor și grupurilor de persoane interesate de 

problemă 

a. Realizarea unei sesiuni de navigare pe Internet cu scopul găsirii persoanelor, instituțiilor, 

organizațiilor și grupurilor de persoane interesate de problema colectării selective a deșeurilor. 

b. Consultarea părinților, rudelor, prietenilor, vecinilor pentru obținerea unor informații utile în 

vederea contactării celor care ar fi dispuși să ne sprijine. 

c. Întocmirea unei liste cu instituțiile, ONG-urile și persoanele contactate receptive la problemă. 

 

2. Stabilirea poziției acestora față de politica publică propusă 

a. Stabilirea profilului fiecărei categorii de posibili susținători ai politicii publice propuse pe baza 

analizării activităților în care s-au implicat și care au fost deja mediatizate. 

b. Obținerea unui răspuns clar din partea celor contactați. 

 

3. Redactarea și trimiterea unor scrisori de solicitare a sprijinului posibilelor instituții, 

ONG-uri și persoane fizice interesate de problemă 

a. Repartizarea pe grupe a redactării scrisorilor de solicitare a sprijinuluI 

 



4. Întocmirea planului de organizare a unei campanii de informare/educare/responsabilizare 

a cetățenilor 

a. Stabilirea planului de organizare a campaniei în funcție de susținătorii declarați sau potențiali. 

 

5. Promovarea online a planului de organizare a campaniei de 

informare/educare/responsabilizare a cetățenilor, încurajându-i pe cititori să-l transmită mai 

departe și altor persoane 

a. Fiecare grupă va posta în mediul online acest plan cu scopul obținerii sprijinului cât mai 

multor cetățeni. 

 

6. Redactarea unei scrisori oficiale către Primăria Vatra Dornei, principala instituție ce răspunde 

problema colectării selective a deșeurilor din oraș 

a. Redactarea scrisorii oficiale și a planului de implementare a politicii publice propuse de noi. 

Anexă 

PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA POLITICII PUBLICE 

A. Organizarea unei campanii de informare/educare/responsabilizare 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 

1. Pentru că există deja un ghid de colectare selectivă a deșeurilor publicat de SMID Reciclăm 

pentru Suceava 

http://suceavarecicleaza.ro/ce_facem_noi/publicatii/Brosura%202%20de%20pus%20pe%20site.

pdf), considerăm ca fiind utilă organizarea unei campanii de promovare prin folosirea unor 

panouri și a unor spoturi publicitare. 

 

2. Informarea cetățenilor dorneni cu privire la existența unui centru de colectare selective în 

zonă: 

https://www.centrucolectaredeseuri.com/deseuri-plastic/vatra-dornei 

 

3. Difuzarea spre locuitorii municipiului în măsura posibilităților și cu respectarea măsurilor de 

siguranță impuse de pandemia cu COVID-19, de către elevi și părinți a pliantelor elaborate de 

Primăria Vatra Dornei în vederea informarii cetățenilor despre importanța colectării selective a 

deșeurilor 

http://suceavarecicleaza.ro/ce_facem_noi/publicatii/Brosura%202%20de%20pus%20pe%20site.pdf
http://suceavarecicleaza.ro/ce_facem_noi/publicatii/Brosura%202%20de%20pus%20pe%20site.pdf
https://www.centrucolectaredeseuri.com/deseuri-plastic/vatra-dornei


 

                  

 

Acestea pot fi realizate și prezentate și cu implicarea: 

1. Posturilor de radio DORNA ȘI ORION  și de televiziune (ORION TV); 

2. Presa locală : Monitorul de Dorna 

3. ECOLOGICA S. A; 

4. ONG-urilor interesate  și care sunt dispuse să ofere loc pe propriile site-uri; 

 

II. EDU RECICLAREA 

Campania EDU RECICLAREA vizează parteneriatul școală – comunitatea locală. 

Cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean SUCEAVA pot fi inițiate proiecte educative școlare 

și extrașcolare care să susțină politica publică propusă. 

Directorii, coordonatorii de proiecte și programe educative, profesorii diriginți, alte cadre 

didactice în colaborare cu specialiști în domeniile de interes, pot aduce în școli o formulă 

educațională inovatoare pentru generațiile schimbării: eco educația prin învățarea experiențială și 

implicarea elevilor în rezolvarea problemelor de mediu. 

Mesajul poate ajunge foarte repede în casele DORNENILOR prin intermediul copiilor care 

devin astfel îndrumătorii propriilor părinți, constrângându-i, în cele din urmă și pe cei indiferenți 

sau mai puțini receptivi, să le lase ca moștenire un oraș verde. 

Mesajul principal poate fi construit pornind de la întrebări simple: CE ESTE, CUM SE FACE și 

DE CE ESTE IMPORTANTĂ colectarea selectivă a deșeurilor. 

Vorbim de o varietate impresionantă de proiecte realizate de elevi – profesori – părinți. 

Au fost  organizate concursuri, expoziții, mese rotunde, acțiuni de voluntariat, schimburi de 

experiență, sesiuni de referate și comunicări științifice pentru elevi etc., cu ajutorul Eco- 

ambasadorii reciclării- HARTA RECICLĂRII: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                



 

 

 

 

 

 



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 Vatra 

Dornei 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 PrimăriaVatra Dornei– 

Garda de Mediu Suceava – 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCRISOAREA OFICIALĂ 

Către, 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VATRA DORNEI 

DOMNULUI PRIMAR ILIE BONCHEȘ 

 Subsemnații, elevi în clasa a VII-a , la Școala Gimnazială Nr. 1 Vatra Dornei, județul 

Suceava, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la Articolul 51 din Constituția României și 

având în vedere că, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, 

privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, vă supunem atenției o propunere de 

politică publică complementară celei privind colectarea selectivă a deșeurilor susținută de 

instituția pe care cu profesionalism o conduceți. 

 Propunerea noastră, pe care am atașat-o, vizează, pe de o parte, organizarea unei 

campanii de informare, educare și responsabilizare a cetățenilor în legătură cu respectarea legilor 

privind serviciul de salubrizare și protecție a mediului și, pe de altă parte, monitorizarea video a 

zonelor unde sunt amplasate containerele pentru colectarea selectivă a deșeurilor. 

 Considerăm că această propunere completează politica publică privind colectarea 

selectivă a deșeurilor de care răspunde atât Primăria Vatra Dornei (potrivit Legii 211/2011, a 

Legii nr. 101/2006/Cap. II, Art.5), prin Serviciul de Ecologie urbană, creat pentru urmărirea 

activităţii de salubrizare menajeră, cât și Garda de Mediu Suceava (potrivit H.G. nr. 112/2009 

privind organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu), care controlează activitățile cu 

impact asupra mediului înconjurător și aplică sancțiuni contravenționale prevăzute de legislația 

în domeniul protecției mediului. 

 Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor 

de cultură civică folosind ca metodă de învățare Proiectul: Cetățeanul, sub îndrumarea dnei 

profesoare.Considerăm că informarea cetățenilor și monitorizarea activității legate de colectare 

pot contribui la creșterea eficienței programelor locale și naționale de acest tip și, în final, la 

reducerea poluării și protejarea resurselor naturale. Printre avantajele implementării acestei 

politici enumerăm: informarea/educarea și responsabilizarea cetățenilor cu privire la importanța 

colectării selective a deșeurilor; susținerea politicii de către numeroase ONG-uri și instituții; 

intervenția promptă a autorităților pentru a remedia posibilele probleme apărute.Suntem 

conștienți că împreună putem reuși să-i convingem pe oameni că reducerea efectelor poluării se 

poate face doar prin implicarea responsabilă a fiecăruia dintre noi, în fiecare zi, ori de câte ori 

suntem în situația de a alege cum să aruncăm și ce să facem cu deșeurile. 

Suntem încrezători că inițiativa noastră va fi apreciată și veți susține emiterea unei hotărâri 

favorabile. 

Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de 

email:___________________________                                                                                                                                      

Cu respect, 

                                                                                                             Colectivul clasei a VII –a  



 

 



4. REFLEXII : 

 

 David Bogea 29 apr. În decursul derulării acestui proiect, mi-am dat seama că doar noi 

,copii, putem să ajutăm comunitatea,în acest context să îi îndrumăm să colecteze 

selectiv.Pe decursul proiectului am încercat să ajut cu ce pot face eu, am început sa 

colectez selectiv, pot spune că am luat destul de în serios această situație.Datorită 

proiectului , am devenit mai responsabil și atent la problemele lumi din jur. 

 Otilia Alexandru 29 apr. În urma derulării acestui proiect, am înțeles că natura este un 

dar de la Dumnezeu care trebuie tratat ca atare. Am văzut că mulți oameni nu 

conștientizează pericolul colectării neselective a deșeurilor, ceea ce duce la degradarea 

naturii. Am realizat că este datoria mea ca om de a-i încuraja pe ceilalți să colecteze 

selectiv deșeurile și să-i fac să înțeleagă gravitatea situației, pentru a ne putea bucura 

veșnic de natura ce ne înconjoară. Pot să afirm că acest proiect m-a făcut să devin o 

persoană mai atentă și mai implicată la problemele comunității. 

 Ioana Petrescu Pe parcursul acestui proiect am înțeles că doar noi, oamenii putem face 

acest lucru posibil. Am înțeles că prin colectarea selectivă putem sa reducem poluarea, iar 

noi vom putea trăii într-un mediu mai curat. Pe parcursul proiectului am încercat din 

răsputeri să colectez selectiv și să îi îndrum și pe alții. Mă bucur că am putut lua parte la 

acest proiect pentru că am înțeles de ce este important sa colectăm selectiv. 

 DianaMaria Negrea29 apr. În urma acestui proiect mi-am dat seama ca acest mod de 

colectare a deșeurilor este foarte important atât pentru protejarea mediului cât și pentru 

oameni, deoarece noi, oamenii trăim în acest mediu și orice mod de poluare a naturii ne 

afectează sănătatea. De asemena acest proiect m-a determinat sa fiu mai responsabila, sa 

am mai mare grija față de mediul înconjurător și sa ii încurajez și pe alții sa colecteze 

selectiv deșeurile. 

 Daria Abalasei 29 apr. Pe timpul derularii proiectului am inteles ca natura trebuie 

protejata si cu niste lucruri mici noi putem realiza asta.Daca reciclam putem reduce mare 

parte din poluare, asta insemnand ape mai curate,produse care nu sunt biodegradabile mai 

putine aruncate pe terenuri etc. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


