
 

CUPRINS : 

     PARTEA I – PROBLEMA 

DESCRIEREA PROBLEMEI 

1. Formular pentru stabilirea problemei 

2. Problema identificată: Colectarea selectivă a deșeurilor în Municipiul Vatra Dornei 

3. Lista cu sursele de informare: 

 

Site-uri: 

 https://www.newsbucovina.ro/social/201893/apm-suceava-depozitul-de-la-vatra-

dornei-lista-depozite-de-deseuri-neconforme-pentru-care-comisia-europeana-

declansat-procedura-de-infringement 

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

 https://www.newsbucovina.ro/social/201893/apm-suceava-depozitul-de-la-vatra-

dornei-lista-depozite-de-deseuri-neconforme-pentru-care-comisia-europeana-

declansat-procedura-de-infringement 

 http://suceava-

recicleaza.ro/ce_facem_noi/publicatii/Brosura%202%20de%20pus%20pe%20site

.pdf 

 https://inchide-stinge-recicleaza.ro/serviciul-public-de-gestionare-a-deseurilor-

studiu-comparativ-judetul-suceava/ 

 http://www.vatradornei.ro/Documente/Taxe/hcl%20taxe%202010/Anexa%208%2

0regulament%20tx%20salubrizare.pdf 

 

 

                                                                                            Responsabil grupă_ Diana Negrea
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A. FORMULAR PENTRU STABILIREA PROBLEMEI 

1. Cât de importantă este problema aceasta în comunitate (pe cine afectează; cât de 

grav este impactul ei pe termen scurt și pe termen lung)? 

Această problemă este importantă deoarece afectează calitatea vieții tuturor locuitorilor 

orașului. Depozitarea gunoaielor la gropile orașului, fără o selectare a acestora, facilitează 

poluarea gravă a mediului. De asemenea afecteaza orasul din punct de vedere turistic. 

2. Care ar putea fi cauzele acestei probleme? 

Cauzele ar putea fi: lipsa unei informări eficiente a populației; încălcarea prevederilor legale, 

de către locuitori și de către angajații firmelor de salubritate; lipsa unei infrastructuri care să 

permită colectarea selectivă a gunoaielor; dezinteresul cetățenilor; insuficiente tomberoane în 

locurile de colectare. 

3.Ce instituții publice sunt responsabile de rezolvarea problemei? 

Instituțiile responsabile sunt: PrimăriaVatra Dornei, Consiliul Județean Suceava și Garda de 

Mediu Suceava. 

4.Ce fac aceste instituții cu privire la problemă? Care sunt politicile publice existente 

referitoare la problema studiată? 

Instituțiile responsabile sunt PrimăriaVatra Dornei, potrivit Legii 211/2011, a Legii nr. 

101/2006 (Cap. II, Art. 5), prin Serviciul de Ecologie urbană ECOLOGICA, creat pentru 

urmărirea activităţii de salubrizare menajeră), și Garda de Mediu SUCEAVA, care potrivit 

H.G. nr. 112/2009 privind organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu, controlează 

activitățile cu impact asupra mediului înconjurător și aplică sancțiuni contravenționale 

prevăzute de legislația în domeniul protecției mediului. 

5.Dacă există politici publice pe această temă, din ce motive ele nu au rezolvat 

problema?  

http://www.vatradornei.ro/Documente/Taxe/hcl%20taxe%202010/Anexa%208%20regulamen

t%20tx%20salubrizare.pdf 

Informarea cetățenilor nu a avut efectul dorit, mulți preferând să ignore campania. 

Motivele invocate de persoanele intervievate sunt: comoditatea majorității cetățenilor, 

poziționarea nepotrivită a centrelor de colectare, lipsa unei motivații; nerespectarea 

programului de ridicare deșeurilor de către firma de salubritate. 
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PARTEA I – EXPLICAREA PROBLEMEI 

 

5. Ce dezacorduri există în comunitate cu privire la politicile existente sau la 

modurile în care se ocupă oficialitățile de această problemă? 

Pe de-o parte Primăria susține că depune eforturi susținute pentru punerea în aplicare a 

politicii publice privind colectarea selectivă a deșeurilor, pe de altă parte cetățenii, O.N.G.-

urile atrag atenția asupra pericolelor la care este expusă populația ca urmare a poluării 

mediului din cauza colectării ineficiente și neselective a deșeurilor. 

7. Care sunt organizațiile, grupurile sau personalitățile care și-au exprimat părerea 

despre această problemă? 

ONG-urile: Țara Dornelor, Ecoturism Vatra Dornei,etc. 

8. Care este motivația interesului lor față de această problemă? 

Problema colectării selective a deșeurilor este o problemă care ne privește pe noi toți. 

Implicarea fiecărui cetățean ar putea contribui la reducerea poluării mediului și la salvarea 

resurselor prin reciclarea deșeurilor. 

9.Ce poziții au adoptat ? 

De inițiere, organizare, sponsorizare sau sprijinire a acțiunilor menite să contribuie la 

formarea unei conștiințe civice cu privire la importanța gestionării eficiente a problemei 

colectării selective a deșeurilor. 

a) Care sunt avantajele și dezavantajele poziției adoptate de ele? 

Susținerea unei campanii de informare a cetățenilor cu privire la importanța colectării 

selective a deșeurilor ar putea grăbi procesele de protejare a mediului, precum și cel de 

recuperare, reciclare și refolosire a resurselor. 

b) Dezavantajele sunt reprezentate de faptul că există riscul ca activitatea să fie tergiversată 

din cauza Cum încearcă acestea să influențeze autoritățile să adopte poziția lor privind această 

problemă? Prin derularea unor activități de sensibilizare și informare a cetățenilor si a 

procedurilor ce trebuie respectate pentru a obține aprobările necesare. 

10.Cum am putea afla, eu și colegii mei, mai multe informații despre poziția lor? 

Prin accesarea site-urilor instituțiilor/ong-urilor interesate pentru a cunoaște activitățile 

desfășurate de acestea, prin aplicarea unor chestionare, luarea unor interviuri etc. 



11. Este această problemă prezentă în alte localități din țară sau din alte țări? Dacă da, 

care sunt soluțiile găsite în aceste locuri? 

Din pacate “exporta” anumite categorii de deseuri in tarile mai putin dezvoltate. 

 

PARTEA A II-A – SOLUȚII POSIBILE ANALIZATE 

 

1. Cele trei soluții posibile analizate de clasa noastră pentru rezolvarea problemei 

 

 

 

 

                                                                                     Responsabil grupă_Petrescu Ioana 

 

 

Partea a II-a 

 

SOLUȚII POSIBILE ANALIZATE 

 

Cele trei soluții posibile analizate de clasa noastră pentru rezolvarea problemei: 

 

1. Informarea/educarea/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: 

 

Un cetățean bine informat înțelege importanța colectării selective a deșeurilor și ajunge să 

acționeze conform legii, conștient fiind că valorificarea deșeurilor devine mai ușoară, economia 

verde este susținută prin valorificarea fracțiilor reciclabile iar emisiile de dioxid de carbon se 

reduc. Informarea susținută și permanentă a cetățenilor se poate realiza cu costuri mici datorită 

interesului exprimat de numeroase instituții și ong-uri. 

 

Creșterea gradului de implicare a cetățenilor în viața comunității locale prin asumarea unui 

comportament responsabil legat de o problemă curentă ce influențează radical calitatea vieții. 

Montarea camerelor video în zona containerelor, cu scopul monitorizării comportamentului 

cetățenilor legat de respectarea normelor privind colectarea selectivă a deșeurilor, va face 

posibilă intervenția promptă a autorităților pentru a remedia posibilele probleme apărute ca 

urmare a încălcării legii. 

 

 DEZAVANTAJE: 



Rezultatele nu sunt imediate, ci se produc în timp. 

Reticența unor cetățeni față de politica publică pentru că persistă incertitudinea cu privire la ce se 

întâmplă cu deşeurile colectate separat. Lipsa fondurilor suficiente pentru campaniile de 

informare, camerele video și monitorizarea permanentă a zonelor unde sunt amplasate 

containerele. Este necesară asigurarea unui informări permanente a cetățenilor pentru a putea 

identifica toate tipurile de deşeuri dar și pentru a elimina unele confuzii cum ar fi de exemplu: 

problema tetra-pak-urilor, ambalajelor de mâncare cu resturi alimentare, dacă recipientele trebuie 

spălate înainte de a fi aruncate, dacă trebuie dezlipite etichetele din hârtie de pe PET-uri etc. 

2. Sancționarea cu amendă a cetățenilor care nu respectă regulile colectării selective a 

deșeurilor  

 

 AVANTAJE: 

Prin constrângere cetățenii  respectă legea 

Crește numărul celor care colectează selectiv 

 

 DEZAVANTAJE: 

Refuzul cetățenilor de a respecta legea cu gândul că nu este prins 

Imposibilitatea de a plăti amenzile a cazurilor  sociale 

Nemulțumirea cetățenilor față de  decizia  autorităților  publice 

 

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

a orașului. 

 

 AVANTAJE: 

 

Transportul gunoiului poate fi mai  rapid și mai eficient. 

 

Eliminarea problemelor legate de neridicarea la timp a deșeurilor. 

 

Gestionarea eficientă a deșeurilor. 

 

 DEZAVANTAJE: 

 

Lipsa fondurilor pentru înființarea unor noi centre de colectare selectivă a deșeurilor. 

 

 



 

SURSE_ARTICOLE 

 

DIN VATRA DORNEI 

Soluţie civilizată de colectare a deşeurilor menajere de către SC Ecologica Vatra Dornei 

Constanţa Cristescu25 Aprilie 20190 Comment022 

Timflow - Wood Tracking 

 

După ce în săptămâna trecută a apărut în presă articolul subsemnatei prin care sesizam faptul că 

SC Ecologica Vatra Dornei nu-şi respectă abonaţii şi nu ridică săptămânal gunoiul menajer – 

nereciclabil şi reciclabil – personalizat în saci separaţi de către fiecare gospodar plătitor de 

abonament, SC Ecologica Vatra Dornei ne-a aruncat în cutia poştală şi în curţi, peste poartă, 

pseudo-contracte pe care, vezi Doamne, să le semnăm ca proştii, în poartă 

Evident, am refuzat semnarea unor asemenea hârtii, în poartă, aduse de te miri cine, să ne arate 

cu aroganţă că face ce vrea pe spinarea abonaţilor, căci proştii semnează orice li se pune în faţă. 

După ce în săptămâna trecută SC Ecologica Vatra Dornei nu mi-a ridicat nici măcar gunoiul 

menajer ambalat în saci, civilizat, în această săptămână, nu a mai venit la cursa a doua pentru 

ridicarea deşeurilor menajere reciclabile, personalizate în saci. 

Prin urmare, sacii cu deşeuri menajere reciclabile stau în poartă şi încă aşteaptă ca SC Ecologica 

să-şi facă a doua cursă pe care şi-a programat-o pe ziua de colectare, pentru a ridica gunoiul 

reciclabil. 

Un program civilizat al SC Ecologica Vatra Dornei organizat pe două curse ar arăta aşa: gunoi 

menajer nereciclabil la prima cursă şi gunoi menajer reciclabil personalizat, la a II-a cursă, nu o 

săptămână pet, o săptămână sticlă, o săptămână carton etc, pentru că şi aşa nu le colectează, 

cursa a II-a fiind bifată doar pe borderoul lor, nu şi pe al abonaţilor. 

Sper că autorităţile locale sau judeţene vor reglementa activitatea serviciului de ecologizare 

urbană prestat de SC Ecologica Vatra Dornei, cu atât mai mult cu cât populaţia a înţeles şi 

respectă solicitarea personalizării deşeurilor menajere în saci, pe categorii, în vederea facilitării 

demersurilor de selecţie a deşeurilor de către angajaţii firmei. 

Mărturisesc că aş fi mult mai bucuroasă să scriu articole de cultură decât să mă războiesc în 

presă cu lipsa de spirit gospodăresc şi indolenţa încăpăţânată a SC Ecologica Vatra Dornei. 





 


