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Descrierea  proiectului și a activităților în sine 

Pasul 1 și pasul 2 

Pasul 3 și pasul 4 

Pasul 5 și poze reprezentative  

Opinii, întrebări, dezbateri... 

C U P R I N S 



“Succesul este 
efortul în echipă.” 

Despre proiect... 
Proiectul Cetățeanul este un concept ce începe să crească la 
nivel național. În cadrul acestuia, elevii învață practic, nu doar 
teoretic, cum pot ajuta comunitatea din care fac parte, 
instituțiile la care pot apela și modul în care se cuvine să o 
facă.  
De asemenea, prin participarea  la  proiect, copii descoperă 
drepturile pe care aceștia le au și dezvoltă anumite 
competențe în lucrul în echipă. 



Politici publice... 

Alegerea unei probleme... 



Pasul 1 și pasul 2 

 Cetățenii pot participa la elaborarea 
politicilor publice prin propunerea unor 
proiecte care ar putea ajuta orașul, 
localitatea sau țara. 

 Autoritățile publice au obligația de a comunica anumite 
informații din oficiul de interes public, de a oferi date în 
folosul persoanelor publice, solicitate în mod scris sau 
verbal, la cererea acestora și să garanteze acesul mass-
media la informațiile de interes public. 

 De asemenea, autoritățile administrative publice rurale și 
locale au obligația de a informa  cetățenii cu privire la 
problemele de interes public care vor fi dezbătute și asupra 
proiectelor de acte normative și să permită persoanelor să 
formuleze propuneri. 

Pasul 1 : 
Politicile publice 



Pasul 2:  
Selectarea unei probleme 

Locurile de parcare insuficinte 
pentru numărul total de 

mașini din oraș.   

Locuri de parcare 

  Găsirea  unei  locuințe    
 și îngrijirea animalelor 

neajutorate   dintre     
blocurile orașului.   

Animalele străzii 

Poluarea mediului 
înconjurător de către 
civili prin aruncarea 
deșeurilor în locuri 
neamenanjate. 

Poluarea 

Adăpost pentru oamenii 
străzii care nu-și permit 
propria locuință. 

Adăpost 

Prima 
opțiune 

A doua 
opțiune  

A treia 
opțiune 

A patra 
opțiune 



Poluarea mediului prin 
aruncarea deșeurilor în 
spații neamenanjate 

Poluarea prin aruncarea deșeurilor in locuri neautorizate este o 
problemă globală care afectează mediul, sănătatea umană, calitatea 
vieții  și funcția naturală a ecosistemelor. 
În Suceava, autoritățile locale au reușit, de-a lungul timpului, să 
remedieze anumite efecte ale acestei probleme. De exemplu, la 
momentul actual, în județ sunt amplasate  un număr potrivit de 
pubele și coșuri de gunoi care promovează reciclarea. 

Scurtă descriere: 

Tema poluării mediului este foarte importantă pentru oameni 
deoarece aceasta afectează viața tuturor viețuitoarelor de pe Terra. 

De ce este importantă problema? 

 Primăria și Consiliul Local/Județean 
 Agenția de protecție a mediului 
 Garda de mediu 

Instituții publice cu anumite responsabilități: 
03 

02 

01 



Cauzele problemei alese de noi pentru cercetare sunt lipsa simțului 
civic, existența puținor pubele în anumite zone și golirea acestora 
în timp necorespunzător, lipsa coșurilor de gunoi la o parte din 
blocurile din oraș și spațiile speciale pentru reciclare prea puține. 

Care ar putea fi cauzele acestei probleme? 

Problema este prezentă peste tot în lume. În anumite țări, aceasta este ameliorată 
prin amenzi oferite celor care nu respectă reciclarea și aruncarea deșeurilor în locuri 
corespunzătoare, prin influențarea în bine a oamenilor astfel încât să adopte simțul 
civic, prin educarea copiilor despre acest subiect în școli etc. 

Este această problemă prezentă și în alte localități din țară sau din alte țări?  04 

05 



Pasul 3 
Culegerea de informații 
despre problema aleasă 

Propunerea unor soluții și 
alegerea celei mai potrivite 

Pasul 4 



Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în 
Județul Suceava (SMID) 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare 
Regională 
Secțiune vizată: Comunicate de presă 
Link spre site:  http://www.suceava-recicleaza.ro/ 

Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE) 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare 
Regională 
Articol vizat: art. 191 
Link spre document: https://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-
2c70-11e6-b497-
01aa75ed71a1.0020.01/DOC_3&format=PDF 
Link spre site: 
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/shee
t/75/poluarea-admosferic%C4%83-%C8%99i-
poluarea-fonic%C4%83 
 
 
 

ORDIN Nr. 1150/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a 
vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu 

Secțiune vizată: CAPITOLUL II - Autorităţi competente - Art. 4 
Link spre document: 
http://apmvs.anpm.ro/documents/29689/46289731/ORDIN++Nr.+1150-2020+-
+VIZA+ANUALA.pdf/03813dcd-8a8f-4688-8496-7477cfa79a3e 
 

ORDIN privind aprobarea Metodologiei de investigare a siturilor potențial 
contaminate și a celor contaminate 

Secțiune vizată: CAPITOLUL II - Autorităţi competente - Art. 4 
Link spre document: 
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/Metodologia%20de%20investigare%2
0a%20siturilor%20potential%20contaminate%20si%20a%20celor%20contaminate.pdf 
 

Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, 
republicata 2014 
 Articole vizate: art. 61 și art. 63 
Link spre document: https://www.edu-
veterinar.ro/files/download/legislatie/protectia-
mediului/Legea-211-2011-republicata-2014.pdf 
 

Amintim scurt despre câteva documente 
studiate de noi pentru problema curentă 

A 

B 

C D 

E 
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Soluții propuse 

Numărul 1 

Mărirea amenzilor 
pentru cei care aruncă 

deșeuri în locuri 
neamenanjate. 

Numărul  6 

Educarea oamenilor în 
simț civic. 

Numărul 2  

Amplasarea  mai multor coșuri 
de gunoi pe stradă și, implicit, la 

scările blocurilor. 

Numărul  4 

Amplasarea unor camere de luat 
vederi pentru monitorizarea 
străzilor. 

Numărul  3 

Construirea mai multor spații de 
reciclare deoarece numărul 

acestora este relativ mic. 

Numărul 5 

Compactoare de gunoi 
alimentate cu energie solară. 

Pasul 4: 
Alegerea unei soluții 



Am ales această soluție prin vot 
deschis alături de toți colegii. 

 Soluția aleasă: 
 MĂRIREA AMENZILOR PENTRU 

PERSOANELE CARE ARUNCĂ 
DEȘEURI ÎN LOCURI 

NECORESPUNZĂTOAREDE 
 AMENZI  

HOTĂRÂRE 
 

privind mărirea amenzilor pentru faptele ce constituie contravenţii la 
întreţinerea 

și înfrumuseţarea oraşului, protecţia mediului 
 
 
      Consiliul Local al municipiului Suceava, 
      Având in vedere: 
      -  Referatul nr. 7334 din 15.06.2021 al Biroului de Urbanism și Amenajarea 
Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Suceava privind măsurile ce se 
impun a fi luate pentru întărirea răspunderii populaţiei, agenţilor economici, 
instituţiilor și organizaţiilor neguvernamentale pe linia întreţinerii, gospodăririi 
și înfrumuseţării oraşului, păstrarea nepoluată a mediului ambiant și asigurarea 
liniştii și ordinii, a unui climat corespunzator de convieţuire socială; 
      - Raportul Comisiilor permanente nr. 1, 2 și 4 ale Consiliului Local al 
municipiului Suceava; 
      - Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor cu modificările și completările ulterioare; 
      - În temeiul art. 38 și art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, cu modificările și completările ulterioare  



HOTĂRĂŞTE: 
 
 ART.1 Se aprobă majorarea amenzilor privind nerespectarea obligațiilor ce constituie contravenție 
în cazul poluării mediului înconjurător. 
 ART. 2 Se sancționează cu amendă săvârșirea următoarelor fapte: 
      a) neefectuarea și nemenținerea curățeniei în incinta unităților de orice fel, a organizațiilor 
neguvernamentale, a asociațiilor de proprietari, a gospodăriilor, pe terenurile deținute cu orice titlu, pe 
străzile și trotuarele din jurul unităților, organizațiilor și locuințelor, pe aleile și spațiile verzi, rondourile de 
flori din cartierele de blocuri, în fața magazinelor de desfacere, atelierelor și societăților de producție și 
prestări servicii, birourilor, parcărilor, în jurul chioșcurilor, tonetelor și al altor spații folosite de persoanele 
fizice sau juridice; 
      b) nerespectarea strictă a graficelor de măturat și ridicarea gunoaielor, stabilită de comun acord cu 
prestatorii de servicii, cu primăria, unitățile economice, instituțiile, asociațiile de proprietari și gospodăriile 
populației; 
      c) depozitarea ori aruncarea deșeurilor de orice fel (cutii, ambalaje, resturi alimentare sau gunoi menajer 
etc.) în alte locuri decât cele amenjate în acest scop;   



      d) aruncarea de hârtii, sticle, resturi de țigări, coji de semințe, cutii, borcane sau orice alt fel de 
ambalaje în sălile de spectacole, în mijloace de transport în comun, în parcuri, pe zone şi spații 
verzi, străzi, trotuare, parcări, spații de desfacere sau prestări servicii, gară și autogară, staţii sau 
locuri de aşteptare pentru călători etc. 
 ART. 3 Nerespectarea obligațiilor prevăzute la ART. 2 constituie contravenție, dacă nu 
sunt comise în așa fel încât să constituie infracțiune conform legii penale, și se sancționează cu 
amendă între 600-800 lei. 
 ART.4. Primarul Municiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilorprezentei hotărări. 
 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ     CONTRASEMNEAZĂ 
 
    ADRIAN ARĂMESCU          SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
       Jrs. IOAN CIUTAC 
 
Nr. 100 Din 5 iunie 2021 



Declarație de  

constituționalitate 
Legea despre respectarea prevederilor privind 
exercitarea drepturilor și libertăților (capitolul 3, art.57) 
insinuează că cetățenii români sau străini și apartizii 
(persoane neconsiderate locuitori ai unui stat) trebuie 
să-și exercite drepturile și libertățile constituționale cu       
bună-credință, fără să încalce drepturile și libertatea 
celorlalți. Soluția aleasă de noi presupune acordarea 
unor amenzi, iar prin punerea în practică a acesteia 
pentru a împiedica oamenii să arunce gunoaiele în locuri 
necorespunzătoare nu se încalcă niciunul 
 dintre drepturile amintite mai sus. 

Politica publică propusă nu va discrimina sau încălca 
dreptul de egalitate a cetățenilor deoarece nimeni 
nu este mai presus de lege, amenzile fiind aplicate 
de oamenii care activează în domeniul respectiv. 
 

Soluția aleasă de noi respectă principiul neretroactivității 
întrucât nu există complicații, iar legea poate reglementa 
numai situaţiile ce se nasc sau se constituie după intrarea ei 
în vigoare (dacă este acceptată). 
 

Dreptul la libertate („Drepturile și libertățile fundamentale”, capitolul 2, art. 23) nu este 
încălcat dacă se aplică soluția noastră deoarece legea spune că nu trebuie nerespectate 
siguranța și libertatea individuală, acordarea de amenzi neafectând niciuna dintre cele 
două precizate. 
 

Acordarea sau mărirea amenzilor respectă prevederea privind taxele și 
impozitele deoarece veniturile din acestea sunt direcționate către stat, 
ajutând la completarea altor probleme. Tratatele internaționale și normele UE 
nu interzic darea de amenzi, mai ales în domeniul protejării mediului. 
 



Soluția privind acordarea de amenzi respectă dreptul la 
proprietate (Titlul IV, art. 136), fiindcă acest lucru nu se 
bazează pe îcălcarea proprietăților, ba din contră, îi 
pedepsește pe cei care nu le respectă pe cele publice, 
deoarece strada, pădurea și toate locurile poluate sunt 
proprietăți publice. Așa cum nu e permisă încălcarea 
proprietăților private, nici poluarea celor publice nu ar 
trebui acceptată. Astfel, acordarea de amenzi nu încalcă 
prevederile privind proprietatea întrucât atâta timp cât 
activitățile de pe teritoriul propriu nu afectează 
dezvoltarea celorlalți cetățeni, nu există motive de 
primire de amenzi. 
 

Legea despre respectarea prevederilor 
privind economia (Titlul IV, art. 135) este 
promovată prin utilizarea soluție de 
amandare a persoanelor cu un 
comportament necorespunzător la adresa 
mediului înconjurător deoarece venitul 
strâns din astfel de acțiuni nu va afecta cu 
nimic economia și îi va descuraja pe 
oameni să polueze prin aruncarea 
deșeurilor în locuri neamenanjate.  
 

Prevederile privind tratatele internaționale, inclusiv normele Uniunii Europene 
în domeniu (Titlul II, Capitolul 2, art. 20) nu sunt afectate deoarece soluționarea 
problemei poluării mediului prin aruncarea deșeurilor în locuri neamenanjate 
adoptând acordarea amenzilor nu necesită resurse financiare și nici spațiu. 
 
Dreptul la educație nu este încălcat, cel care primește 
amendă își poate continua studiile, acestea nefiind 
afectate, ba mai mult persoana respectivă devine mai 
atentă și mai conștientă.  
 

Dreptul la religie nu este încălcat de această soluție  
deoarece individul în continuare își poate respecta 
realigia, indiferent de primește sau nu amendă. 
 

Dreptul de a părăsi și a reveni în țară nu este 
încălcat; persoana sancționată nu poate fi 
împiedicată să circule înafara țării. 
 

Dreptul la sănătate nu este încălcat, 
sănătatea persoanei care primește 
amendă din cauză că a aruncat deșeuri pe 
jos nu este afectată. Ea poate să își trateze 
problemele medicale chiar dacă primește 
sau nu amendă. 



Chestionar (realizat online) 

Informații în timp real 

La completarea chestionarului au participat 100 de 
persoane cu vârste aproximativ cuprinse cuprinse între 
10 și 25 de ani (cu câteva excepții), din care 64% 
locuind în Județul Suceava. 
 

PROIECT CETĂȚEANU CLASA a VII-a B C.N.M.E. Sv. 



1.  Ce inseamnă, din perspectiva voastră, PROTECȚIA MEDIULUI? 



2. Considerați că selectarea corectă a 
deșeurilor este importantă pentru 

mediul înconjurător? 

3. Care sunt sursele de unde aflați cele 
mai multe informații despre protecția 

mediului? 
 



4. Sunteți de acord cu afirmația 
„Oamenii au grijă de planetă, iar 

planeta de ei.” ? 

5. Credeți că o atitudine corectă a 
tuturor persoanelor față de mediu 
ne-ar putea influența viața într-un 

mod bun? 



6. După părerea voastră, ce determină 
poluarea solului? 

7. Ce activități practicate de oameni considerați că afectează mediul și, implicit, calitatea vieții? 

       Răspunsurile au fost, în principal, următorele: 
•aruncarea deșeurilor toxice/radioactive în natură; 
•poluaraea cu deșeuri a mediului înconjurător ; 
•tăierea copacilor – defrișarea; 
•utilizarea industriei petroliere și/sau textile; 
•ieșirea la grătare în pădure; 
•exploatarea solului în mod inefficient; 

 

•extinderea mediului urban; 
•deplasarea cu automobile și/sau cursele de mașini; 
•nereciclarea deșeurilor; 
•Arderea hidrocarburilor pentru alimentarea 
centralelor de electricitate; 
•Producerea curentului și a energiei termice prin 
arderea de materiale fosile. 



8. Vă place să vă plimbați în natură? 

9. Credeți că ar trebui organizate mai multe 
activități de ecologizare la școală? 



10. Vorbiți despre protecția mediului înconjurător în/cu 
familia voastră? 



PASUL 5 



Scrisoare către autorități 

Către Primăria Municipiului Suceava, 
            Subsemnații,  elevii clasei a VII-a B de la  Colegiul Național  “Mihai  Eminescu”  din  Suceava,  în 
baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din  Constituția României și  având  în vedere că, 
în  conformitate  cu  prevederile  OG  nr.  27/2002,  cu  modificările  ulterioare, privind  reglementarea 
activității de soluționare a petițiilor vă adresăm următoarea propunere de soluționare a unei probleme 
existente la nivelul comunității noastre. 
            Problema  identificată   la  nivelul clasei,  fiind,  prin  urmare,  supusă  atenției  dumneavoastră 
este Poluarea mediului înconjurător prin aruncarea deșeurilor  în locuri  necorespunzătoare. Poluarea 
orașului este sau ar trebui să fie printre cele mai importante preocupări ale cetățenilor. Considerăm că 
problema este importantă pentru că afectează sănătatea cetățenilor, aerul este toxic în oraș, afectează 
solul, dar și apele din apropiere. 
            Suntem la curent cu activitățile desfășurate de  Primăria  Municipiului  Suceava pentru  a colecta 
deșeurile aruncate de cetățeni. Școala noastră a participat la o astfel de activitate prin care s-au adunat 
deșeurile din pădurile municipiului Suceava. Suntem  conștienți că nu  toți cetățenii realizează ce efecte 
poate genera aruncarea deșeurilor în locuri  necorespunzătoare  și,  prin urmare, venim  cu o soluție în 
următorul paragraf.  
 



 În calitate de viitori cetățeni activi și implicați într-un demers de cercetare 

mai amplu, care face parte dintr-un proiect la elevilor derulat la nivel național, și 
anume, “Cetățeanul”, propunem următoarea  soluție pentru problema 

identificată: Mărirea cuantumului amenzilor și acordarea lor persoanelor care nu 

folosesc spațiile special amenjate pentru aruncarea deșeurilor. Sperăm ca prin 
această soluție să încurajăm cetățenii să respecte regulile societății și să fie mai 

conștienți de efectele acțiunilor lor asupra mediului. 

            Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în 

cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care 

le-am identificat în favoarea propunerii noastre. 

            Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la 
această adresă de email clasaviib.cnme@gmail.com. Dacă este cazul, puteți face 

referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după terminarea stării de 

alertă. 

                                                       Semnează,  

                                                                       Elevii clasei a VII-a B 



Cartier Obcini 



Cartierul 
George Enescu 



Cartier Ițcani 



Cartierul Mărășești 



  Uită-te cu atenție 
la natură și vei 
înțelege totul mai 
bine. 

OPINII, ÎNTREBĂRI, 
D E Z B A T E R I . . . 



Despre problemă... 

Simple 
PowerPoint 

Presentation  

Din cauza deplasării grele a 
vehiculelor speciale pentru 
golirea pubelelor publice în 
locuri mai izolate sau 
restrânse, deșeurile 
depuse în tomberoane în 
decursul mai multor zile 
pot depăși volumul 
acestora afectând mediul 
înconjurător. 
 

Lipsește simțul civic – 
oamenii nu respectă în 
totalitate efortul 
autorităților de a 
îmbunătății calitatea 
mediului înconjurător și 
de a reduce poluarea 
prin aruncarea 
deșeurilor, sabotânu-se 
singuri. 
 

Există o multitudine de informații 
amestecate, o întreagă avalanșă care 
vine asupra celor care doresc să se 
documenteze dar care nu fac diferența 
între informații adevărate, bune, rele și 
cele mai pițin adevărate. Prin umare, 
sunt o multime de speculații care îi 
îndepărtează pe oameni de 
adevăratele lucruri care se întâmplă în 
jurul lor și de care nu sunt conștienți. 
 



“În opinia mea, poluarea naturii ne 
afectează direct atât pe noi, cât și pe cei din 
jurul nostru, animale și mediu. Eu consider 
că aceasta este o problemă importantă și 
trebuie luate măsuri neapărat, cel puțin la 
nivelul țării noastre. Până la urmă nu avem 
grijă de mediu de dragul lui ci deoarece noi 
avem nevoie să trăim în spații cât mai 
naturale cu putință pentru a ne simți 
sănătoși și pentru a ne putea trăi viața la o 
calitate cât mai ridicată.” 

“Problema poluării din localitatea noastră este că 
locuitorii sunt nepăsători în privința naturii și nu-și dau 
interesul pentru un oraș mai curat. Ar trebui să ne 
gândim bine la consecințele comportamentului nostru 
înainte să aruncăm deșeurile în locuri 
necorespunzătoare. Am putea recicla, făcând ceva 
folositor.”  



Mulțumim pentru atenție! 


