
PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA POLITICII PUBLICE  
PROPUS DE ELEVII CLASEI A VII-A DE LA COLEGIUL NAȚIONAL ”MIHAIL 

KOGALNICEANU” GALATI 

 
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  

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

DE CE ESTE IMPORTANTĂ colectarea selectivă a deșeurilor, avandu-se in vedere principalele 

obiective: 
 - Învățăm să reciclăm ambalajele  

 - Ecologie urbană  

 - Colectarea diferențiată  

 - Colectarea deșeurilor la școala 

 - Colectarea deșeurilor acasă  

 

Colectarea deșeurilor se poate face în sistem cu 4 pubele, de diferite culori, în 

conformitate cu legea 211/2011 privind regimul deșeurilor după cum urmează:  

 pubela de culoare galbenă este destinată colectării de metal și plastic (folii, PEID, PET, PVC și 

alte materiale plastice, dar și metale feroase și neferoase),  

 pubela de culoare albastră este destinată colectării de hârtie și carton (hârtie tipărită, hârtie în 

amestec),  

 pubela de culoare verde este destinată colectării de sticlă (sticlă colorată și sticlă albă),  

 pubela este de culoare gri destinată colectării pentru fracția mixtă (bio deșeuri și deșeurile 

menajere),  

 pubela de culoare neagră este destinată colectării de deșeuri biodegradabile din gospodăriile 

proprii (resturi de legume și fructe, iarbă, flori și frunze)  
 

Obligată prin lege, începând cu 1 ianuarie 2019, România a demarat programul de colectare 

selectivă pe patru fracţii a deșeurilor generate de populație: umedă (resturi menajere) şi uscată 

(reciclabilă), cu trei secţiuni: plastic/metal, hârtie/carton și sticlă 

 

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 

Galati  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 Galati – Garda de Mediu 

Galati– 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.  
 


