
PROIECT CETĂȚEANUL
Școala Gimnazială Tărlungeni

Structura: Zizin

Clasa: a VII-a și a –VII –a B



E

Școala Gimnazială Tărlungeni

Elevii din clasele a VII- a A și a VII-a B, participantanți în cadrul 

Proiectului Cetățeanul.



SCOPUL : cunoașterea problemelor comunității
PASUL1. Identificarea problemelor comunității ce necesită politici publice

1.Poluarea mediului înconjurător ca urmare a depozitării 

deșeurilor în locuri neamenajate;

2.Ploi care provoacă dezastre – curățarea râului Tărlung;

3.Absența coșurilor de gunoi pe străzile din localitate;

4.Drumuri degradate neasfaltate;Reabilitarea străzilor 

neasfaltate;

5.Lipsa spațiului de joacă;

6.Lipsa iluminatului în unele zone;

7.Lipsa utililităților pentru un nivel de trai adecvat;

8.Extinderea unui sistem de canalizare;

9.Absența activiăților cultural – artistice pentru tinerii din 

comunitate;

10.Insuficiența spațiilor pentru desfășurarea activităților 

educaționale;

11.Asistență medicală pentru elevii școlii;

12.Amenajarea unei săli de sport în incinta școlii;

13.Spații de depozitare pentru rechizite suplimentare;

14.Câini nesupravegheați;

15.Activități școlare și comunitare  privind creșterea calității 

vieții pentru cei care trăiesc in comunitatea marginalizată.

LISTĂ PROBLEME IDENTIFICATE DE ELEVI:

https://edu.intercultural.ro/course/view.php?id=15#section-2


.

PASUL 2 SELECTAREA UNEI PROBLEME PENTRU A FI STUDIATĂ DE CLASĂ

PROBLEMA SELECTATĂ PRIN VOT:

Poluarea mediului înconjurător ca urmare a depozitării deșeurilor în locuri neamenajate

DESCRIEREA PROBLEMEI

o În lipsa coșurilor de gunoi, din comoditate unii locuitori ai comunei Tărlungeni, structura
Zizin, aruncă deșeurile pe drumurile publice. 

o Problema afectează toți cetățenii comunei Tărlungeni, structura Zizin pe termen lung. 

o Gunoiul aruncat la întâmplare poluează solul, apa și întreaga natură. 

o Este  afectată imaginea comunității din indiferența unora din  locuitori.  În prezent există o 
politică publică în acest sens.

o O firmă de salubritate ridică o dată pe săptămână gunoiul menajer și o dată pe lună
deșeurile ce pot fi reciclate . 

o Afectează cetățenii din Loc. Tărlungeni/ structura Zizin
(pe cine, în ce fel, cât de mult)

o Afectează întreaga comunitate;

o

Creează îmbolnăvirea, rănirea oamenilor și distrugerea mediului;

o

A apărut ca urmare a depozitarii în locuri neamanajate;

o

Crește rata mortalității.



INFORMATII CULESE DE 

ELEV MARIAȘ PAUL-CLASA VII –a B

„Mirosul de Tărlungeni”, reclamat cu tot cu sursă la Garda de Mediu

Autor: Radu COLŢEA

Publicat la 26 iunie 2019

Autoritatea aplicase deja prima amendă

Gestionarea deşeurilor în judeţul Braşov este una dintre problemele acute, multe primării fiind depăşite deja de situaţie. 

Pe lista celor cu probleme este şi Primăria Tărlungeni, unde, de mai mult timp, locuitorii au sesizat că se aruncă gunoi
pe malul pârâului care trece prin localitate. De altfel, zilele trecute, o cititoare a cotidianului „Bună Ziua, Braşov” ne-a 

trimis la redacţie un set de fotografii cu „groapa de gunoi” de lângă sat. Totodată, ea a afirmat că acestea ar fi aduse cu 

căruţele şi ar fi aruncate de primăriesau cu acordul primăriei. Cei care locuiesc în zonă sunt astfel sufocaţi de mirosuri

şi, pe lângă priveliştea sinistră, trebuie să stea non-stop cu geamurile închise.

Tărlungeniul a intrat şi în atenţia Comisariatului Judeţean Braşov al Gărzii Naţionale de Mediu, ne-a confirmat şeful

instituţiei, Mircea Paraschiv (foto). Şi nu de acum, ci din luna mai. „În urmă cu aproximativ o lună, serviciul de 

salubritate aflat în subordinea Primăriei Tărlungeni, a primit o amendă de aproximativ 40.000 lei, pentru depozitarea

ilegală a deşeurilor. Aceasta a fost aplicată după ce, împreună cu Poliţia, am desfăşurat o acţiune în teren şi am 

identificat acolo (pe ternul viran de lângă sat, transformat în groapă de gunoi, potrivit localnicilor - n.r.) un mijloc de 

transport al serviciului respectiv. La momentul respectiv am dispus, ca măsură de remediere a deficienţelor, igienizarea

zonei”, a declarat Paraschiv. Acesta a afirmat că, zilele trecute, a primit şi sesizarea de la localnici privind situaţia de la 

Tărlungeni. „Vom verifica aspectele ce ne-au fost sesizate, inclusiv pentru a vedea dacă au fost respectate măsurile

dispuse în urma controlului anterior. În funcţie de această nouă verificare, vom dispune măsurile legale ce se impun”, a 

mai spus reprezentantul Gărzii de Mediu Braşov.

Pe de altă parte, potrivit reprezentanţilor firmei care administrează rampa ecologică de lângă Braşov, Primăria

Tărlungeni nu are cu ei un contract de depozitare a deşeurilor.



INFORMATII CULESE DE

ELEV NEGRUS CIPRIAN ALEXANDRU-CLASA VII –a A

Groapă de gunoi ilegală sau „fabrică de sortat deșeuri”?
Consiliul Județean Brașov a identificat un teren degradat din Tărlungeni pentru amenajarea

Centrului de Management Integrat al Deşeurilor

14/01/2021 BvM Cotidian, Prima Pagina, Stiri Brasov, Zona Metropolitana

Pe lângă un teren de pe teritoriul municipiului Săcele, aflat în vecinătatea depozitului ecologic de deșeuri, Consiliul Județean a identificat pentru amenajarea viitorului
Centru de Management Integrat al Deșeurilor și o fostă carieră de pietriș de pe teritoriul comunei Tărlungeni. Amplasamentul a fost prezentat de vicepreședintele
Consiliului Județean Brașov Szenner Zoltan, care a precizat și faptul că ideea amenajării centrului pe respectivul teren a stârnit nemulțumirea unor locuitori din comună.

Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov susține că terenul în cauză este o fostă exploatare de pietriș, unde acum se aruncă ilegal tot felul de gunoaie, iar Primăria
Tărlungeni este pusă în situația de a ecologiza periodic zona. De asemenea, terenul are o suprafață totală de aproximativ 30 de hectare, iar pentru Centrul de Management 
Integrat al Deșeurilor ar fi nevoie de 15 hectare. astfel centrul va putea fi amplasat de locul cel mai îndepărtat de zona locuită.

„Terenul este mai mare decât este necesar, este pe lungime, astfel încât permite amplasarea investiției în zona cea mai îndepărtată de comună și păstrarea distanțelor
prevăzute de lege, fără probleme. În prima dintre fotografiile atașate se vede în partea stângă ferma de curcani și departe, dincolo de fermă, cele mai apropiate case din 
Cărpiniș”, a argumentat vicepreședintele Consiliului Județean Brașov pe pagina personală de Facebook.

O altă temere a locuitorilor care contestă proiectul este că acest centru va deveni o sursă de mirosuri insuportabile, iar vicepreședintele Consiliului Județean Brașov a 
precizat că acest lucru nu se va întâmpla: „Inclusiv preluarea deșeurilor se va face direct în hală iar compostarea se va face în tunele de compostare, nu vor exista rampe de 
stocare deschise. Este ca o fabrică. Nu este un depozit de deșeuri”.

Totodată, vicepreședintele Consiliului Județean a afirmat că prin prin amenajarea centrului pe acest amplasament va scuti primăria de cheltuieli de ecologizare. În plus, 
pentru acest centru se vor plăti impozite care vor constitui venituri la bugetul local. „Vor apărea 80-100 de locuri de muncă de care vor putea beneficia persoanele asistate
social din comună”, a continuat reprezentantul administrației județene.

https://brasovmetropolitan.ro/2021/01/
https://brasovmetropolitan.ro/author/metropolitan2012/
https://brasovmetropolitan.ro/category/cotidian/
https://brasovmetropolitan.ro/category/prima-pagina/
https://brasovmetropolitan.ro/category/stiri-brasov/
https://brasovmetropolitan.ro/category/metropolitan/
https://brasovmetropolitan.ro/2021/01/groapa-de-gunoi-ilegala-sau-fabrica-de-sortat-deseuri-consiliul-judetean-brasov-a-identificat-un-teren-degradat-din-tarlungeni-pentru-amenajarea-centrului-de-management-integrat-al/teren-cmid/


INFORMATII CULESE DE

ELEVA BRUMARU ALEXANDRA CLASA VII A

Brașov. La groapa de gunoi de lângă Tărlungeni se ridică Centrul Integrat de Management al Deșeurilor

Autor: Horia Stoian15 ianuarie 2021

Consiliul Judeţean Braşov CJ Braşov are în agendă, pentru 2021, amenajarea unui Centru de Management Integrat al Deşeurilor.

Centrului de Management Integrat al Deşeurilor (investiţie inclusă în Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor din judeţul Braşov), 

cât şi un teren degradat de pe teritoriul comunei Tărlungeni. În acest sens, o decizie va fi luată numai după întocmirea documentelor

oficiale aferente doleanţelor dorite.
În mod normal, pe terenul dela Tărlungeni urmează să se realizeze Raportul de impact cu privire la mediu, dar şi un studiu de 

inundabilitate, cu toate că terenul se află la o distanţă considerabilă de orice sursă de apă.
Declarația vicepreşedintelui CJ Braşov, Zoltan Szenner, terenul respectiv de 30 de hectare se află pe teritoriul comunei Tărlungeni,în
apropierea unei ferme de curcani, amplasată la o mare distanţă faţă de zonele locuite.
„Acum, pe terenul respective se aruncă ilegal tot felul de gunoaie, iar Primăria Tărlungeni este pusă în situaţia de a ecologiza zona, ceea

ce înseamnă costuri de la bugetul local al comunei”, a precizat reprezentantul administraţiei judeţene.

Fără activităţi în aer liber, cu tunele de compost: „Practic, aceasta va fi o fabrică, nu o rampă de gunoi”

https://evzdetransilvania.ro/author/horia-stoian
https://evzdetransilvania.ro/brasovul-va-avea-primul-aeroport-din-tara-cu-balizaj-luminos-pe-baza-de-sisteme-led.html
https://ro.wikipedia.org/wiki/T%C4%83rlungeni,_Bra%C8%99ov
https://site.judbrasov.ro/
https://brasov.usr.ro/zoltan-szenner


INFORMATII CULESE DE

ELEVA KARA IOANA MARIA

CONSILIUL LOCAL

Conform Legii 215/2001, Legea Administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local are următoarele atribuții (extras din

Legea 215/2001):

Art. 38. – (1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor

autorităţi publice, locale /sau centrale.

(2) Consiliul local are următoarele atribuţii principale:

a) alege din rândul consilierilor viceprimarul, respectiv viceprimarii, după caz; stabileşte, în limitele normelor legale, numărul de personal din aparatul propriu;

b) aprobă statutul comunei sau al oraşului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului;

c) avizează sau aprobă, după caz, studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, de organizare şi amenajare a teritoriului, documentaţii de amenajare a 

teritoriului şi urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală şi de cooperare transfrontalieră, în condiţiile legii;

f) administrează domeniul public şi domeniul privat al comunei sau oraşului;



Pasul 4- Elaborarea unei propuneri de politică publică

SOLUȚII POSIBILE ANALIZATE 

AVANTAJE DEZAVANTAJE

I. COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR

- protejarea mediului

- reciclare și introducere în circuitul economic

- ajută la creșterea calității vieții

I. COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR

- cheltuieli ridicate de investiții

- reciclare doar pe hârtie,plastic și metal

II. INFORMAREA ȘI CONȘTIENTIZAREA  CETĂȚENILOR CU PRIVIRE LA 

PEICOLUL POLUĂRII CU DEȘEURI A MEDIULUI
II. INFORMAREA ȘI CONȘTIENTIZAREA  CETĂȚENILOR CU PRIVIRE 

LA PEICOLUL POLUĂRII CU DEȘEURI A MEDIULUI

- formarea unui comportament ecologic

- protecția cetățenilor și a mediului

- schimbare de atitudini

- lipsa de interes a unor cetățeni

III. APLICAREA DE AMENZI/SANCȚIUNI PENTRU POLUAREA 

MEDIULUI CU DEȘEURI

- formarea de deprinderi acționale a cetățenilor

- educarea cetățenilor

III. APLICAREA DE AMENZI/SANCȚIUNI PENTRU POLUAREA 

MEDIULUI CU DEȘEURI

- încălcarea legii de către ceățeni

https://edu.intercultural.ro/course/view.php?id=15#section-5


SOLUȚII EXISTENTE /SOLUȚII INEFICIENTE

AVANTAJE/DEZAVANTAJE



SCRISOARE OFICIALĂ CĂTRE PRIMĂRIA TĂRLUNGENI



Pasul 5. Dezvoltarea unui plan de acțiune

SOLUȚIA PROPUSĂ DE CLASĂ

Amplasarea/achiziționarea de mai multe pubele pentru colectarea selectivă .

SCOPUL 

Reducerea  poluării mediului înconjurator

ARGUMENTE

Reducerea cantității de deșeuri în locuri neamenajate

Creșterea gradului de încredere a cetățenilor în capacitatea autorităților locale de a răspunde nevoilor comunității

POLITICA PUBLICĂ PROPUSĂ DE CLASĂ

Solicitarea in scris a includerii în Planul Urbanistic a unei campanii de informare și sensibilizare a cetățenilor

Îmbunătățirea sistemului local de gestionare a deșeurilor

Proiect de act normativ pentru implementarea politicii propuse

- Aplicarea și completarea H.C.L NR.13/29.02.2018 privind acualizare Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism din 

Loc. Tărlungeni

INSTITUȚII CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIU

PRIMĂRIA TĂRLUNGENI (scrisoare oficială către primar)

CONSILIUL LOCAL TĂRLUNGENI

AGENȚIA DE PROTECȚIA MEDIULUI



Către  Primăria și  Consiliul  Local  al Comunei Tărlungeni

Subsemnații, elevii  claselor a VII- a A,B  de la  Școala  Gimnazială  Tărlungeni, structura Zizin, 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  prin petiție se înțelege cererea ,reclamația , sesizarea sau 

propunerea formulată în scris  ori prin poșta electronică, pe care  un cetățean  sau o organizație legal 

constituită o poate adresa  autorităților  și instituțiilor  publice centrale și locale, serviciilor  publice 

descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte  organe centrale, companiilor și societăților comerciale 

de interes  județean  sau local, precum și  regiilor autonome  vă adresăm propunerea atașată.

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

Educație  Socială. În acest an 2020-2021, suntem implicați  în  Proiectul “ Cetățeanul” inițiat de 

Institutul  Intercultural  Timișoara bazat pe democrație  participativă, care presupune  implicarea 

cetățenilor în problemele comunității. Această propunere este însoțită  de argumentele  pe care le-am 

identificat  în favoarea  propunerii  noastre. Problema  selectată de clasă  în pasul al  doilea al 

proiectului a fost  “Poluarea mediului înconjurător ca urmare a depozitării deșeurilor în locuri 

neamenajate”.

Cetățenii cunosc  măsurile luate de autorități, dar în lipsa  coșurilor de gunoi și din comoditatea  

unora dintre cetățeni gunoiul ajunge pe drumul public, pe câmp și în apa Tărlungului. 

Noi am identificat trei  soluții  cu privire la această problemă. Prima dintre ele  ar fi   

amplasarea/achiziționarea de mai multe pubele pentru colectarea selectivă. A doua soluție  

conștientizarea de către populație a  necesității  colectării selective a deșeurilor. A treia soluție  ar fi  

sancționarea cetățenilor prinși că aruncă gunoiul la întâmplare, scoaterea în evidență a exemplelor de 

bună practică, în condițiile în care  sistemul  video ar fi pus în funcțiune  Propunerea de politică publică  

aleasă de  clasă este  reprezentată de prima soluție soluție. Aceasta  nu încalcă  declarația  de 

constituționalitate  prevăzută în  pasul patru al proiectului  și mai mult decât atât corespunde normelor  

Uniunii Europene. În cadrul orelor  desfășurate la clasă  am schițat un  proiect de act normativ  cu titlul  

amplasarea/achiziționarea  de pubele pentru  colectarea  selectivă a deșeurilor în data de 15.03 2021. 

Am  inițiat o campanie de  sensibilizare a cetățenilor printr-un  afiș  sperăm noi reprezentativ  

pentru propunerea noastră în calitatea  noastră de promotori ai  dreptului la un mediu natural  

nepoluat.

Vă rugăm să ne comunicați  răspunsul dumneavoastră în temeiul legal  pe  adresa 

Școala  Gimnazială  Tărlungeni , Strada Principală  nr .34



Pasul 6. Finalizarea portofoliului clasei

https://edu.intercultural.ro/course/view.php?id=15#section-7


PREZENTAREA PORTOFOLIULUI



Pasul 8. Reflecții asupra experienței

RECAPITULAREA PROCESULUI PARCURS PRIVIND PROIECTUL CETĂȚEANUL

Reamintim pașii parcurși și împărtășiți cu elevii elemente concrete cum sunt:

De unde ați aflat despre problemele de pe lista inițială?

• Cum s-a luat decizia de selectare a problemei studiate.(prin vot secret)

• Ce surse de informații scrise au consultat?(google)

• Cu ce instituții și organizații s-au informat?(Primaria Tarlungeni, Consiliul local, 

Agenția de protecția mediului)

• Care au fost reacțiile care v-au rămas în memorie?(mirare, uimire, interesante, aflare 

lucruri noi)

https://edu.intercultural.ro/course/view.php?id=15#section-9


Cum au colaborat cu colegii în analiza diferitelor soluții?(bună și foarte buna)

Cum au selectat propunerea de politică publică?(scrisoarea publică)

Cum au colaborat la finalizarea portofoliului?(impliniți ca au realizat cu succes indeplinirea 

pasilor urmați privind Proiectul Cetățeanul)

Cum au pregătit și organizat prezentarea publică?(in curtea scolii alaturi de profesori ,elevii 

din ciclul gimnazial)

PROCESUL

Cu s-au simțit?(uimiți,mirați,impliniți,fericiți)

Ce i-au surprins?(Că Primaria lucrează in acest scop de amenajarea unui Centru integrat al 
deșeurilor.)

Ce a fost neclar(Scrisoarea Oficiala catre Primaria Tarlungeni)

REZULTATELE

Feedback pozitiv de către conducerea școlii, a cadrelor didactice si al elevilor din ciclul gimnazial.

Doresc sa se implice la nivel de voluntariat privind păstrarea curațeniei in comunitatea Tarlungeni ,curaj 
și morivație de a –si apara dreptul la libera exprimare,egalitate de șanse,incluziune și non-discriminare.



MULȚUMIM PENTRU INIȚIATIVA 

PROIECTULUI CETATEANUL !


