
Formular de identificare a problemelor 

 

1. Problema 

Poluarea mediului înconjurător cu deşeuri şi gunoaie, din localitatea Slobozia. 

 

2. Descrieți pe scurt problema (2-3 fraze) 

Dezinteresul cetatenilor fata de poluarea si urmarile sale care pe termen lung aduc probleme. 

 

3. De ce este problema importantă pentru comunitate? 

Aceasta problema(poluarea) este importanta pentru comunitate la nivel global deoarece fie ca 

vrem, fie ca nu, aceasta afecteaza in mod direct sau indirect fiecare persoana. 

 

4. Ce instituții publice au responsabilități pentru rezolvarea acestei probleme? 

Instituţiile care ne pot ajuta în rezolvarea acestei probleme sunt: Primăria Municipiului Slobozia 

Poliţia Locală Slobozia aflată în subordinea Primăriei din localitatea Slobozia, Agenţia Națională 

pentru Protectia Mediului și Garda Națională de Mediu.  

 

5. Care sunt politicile publice existente referitoare la această problemă? Există anumite propuneri 

de politici publice în prezent? 

Dacă există o politică referitoare la această temă: 

● Care sunt avantajele și dezavantajele ei? 

● Ar trebui schimbată această politică? De ce? 

● Există diferențe de opinii între grupuri de cetățeni, între partide politice sau în cadrul diferitelor 

instituții cu privire la această politică? Dacă da, care sunt acestea? 

Cea mai mare politica publica existenta si actuala referitoare la poluarea este Politica Publica in 

Domeniul Calitatii Aerului.Avantajul acestei politici ar fi reducerea poluarii aerului,care desigur, 

ar aduce o sumedenie de avantaje la nviel national. In primul rand, numarul bolnavilor ar scadea 

drastic, iar fauna si flora nu ar mai fi atat de afectate.Si am zis „ar fi” pentru aceasta politica nu 

este respectata deloc.Aceasta politica este un proiect deosebit am purtea spune, insa singurul 

lucru care ar trebui schimbat ar fi oamenii si implicarea acestora.Sunt atatea fabrici care elimina 

toxine si gaze in aer incat este mai mare numarul acestora, decat numarul oamenilor care au 

putearea sa se implice , si o fac.Insa in acelasi timp sunt mult mai multi oameni care au puterea 

sa o faca deoarece acest efort necesita bani si staruinta.  

 

6. De unde putem să obținem mai multe detalii și informații despre această problemă și despre 

poziția luată de diferite instituții, persoane sau grupuri? 



Obtinerea de informatii si detalii, in orice domeniu, se obtine prin documentare si prin citirea 

diferitelor articole/carti etc.. 

 

7. Sursele de informare (menționați articolul, autorul, emisiunea etc. dacă sursa este mass-media 

sau specificați dacă sursa este reprezentată de cetățeni din comunitate) 

Sursele de informare sunt: https://breaslaconstructorilor.ro/politica-publica-alternativa-in-

domeniul-calitatii-aerului/  si https://www.zf.ro/eveniment/exista-trei-institutii-de-protectia-

mediului-ministerul-mediului-agentia-de-protectia-mediului-si-garda-de-mediu-dar-poluarea-

nu-o-masoara-nimeni-18930608 
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