
Școala Gimnazială ”Fráter 
György” Remetea
Clasa a VII. A și B

Proiectul 
Cetățeanul



Problema poluării în comuna Remetea constă în 
aruncarea deșeurilor menajere în spații publice, în 
numărul scăzut al coșurilor de gunoi, locuitorii nu 
folosesc adecvat coșurile existente, locuitorii 
aruncă gunoaiele în locuri nepermise: în pârâul 
Kőpatak, în râul Mureș, în marginea drumurilor.  

 I.DESCRIEREA PROBLEMEI 
POLUAREA MEDIULUI 

ÎNCONJURĂTOR ÎN COMUNA 
REMETEA

Apele curgătoare de pe teritoriul comunei sunt contaminate de 
deșeuri menajere la fel și pădurile din jur și terenurile agricole .



Această problemă în comunitatea noastră este foarte 
importantă pentru că pe termen scurt dăunează 

sănătății oamenilor și pe termen lung poate dăuna 
mediului în care vor trăi generațiile următoare și are 

influențe negative asupra turismului.

Primăria și Consiliul Local are responsabilitatea de a 
soluționa această problemă.
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Acordarea 
de amenzi 

sau 
sancțiuni

       Așezarea mai 
multor coșuri 

de gunoi pe 
teritoriul 
comunei

 Organizarea unei campanii 
de informare, educare și 

responsabilizare a locuitorilor 
comunei cu privire la 

importanța curățeniei și 
protecției mediului

II. SOLUȚII POSIBILE ANALIZATE



1. Acordarea de amenzi sau sancțiuni

Avantaje

 Datorită amenziilor locuitorii ar 
arunca mai puține gunoaie și 
acest lucru ar face mediul nostru 
mai curat, mai sănătos, mai bun. 

    Este o soluție rapidă, imediată.

Dezavantaje

 Oamenii ar fi revoltați de 
amenzi. 

Autoritățile ar trebui să se 
ocupe de ele și astfel ar 
avea mai mult de lucru.



Avantaje

Probabil, oamenii ar 
observa că s-a înmulțit 

numărul coșurilor de gunoi 
și ar pune gunoiul în 

acestea. 

Dezavantaje

Dezavantajul ar fi 
întreținerea, deoarece 

acestea pot fi ușor 
deteriorate.

2. Așezarea  mai multor coșuri de gunoi și întreținerea lor



Avantaje

Campania se adresează 
unui public larg, țintește 
rădăcina problemei, pe 
termen lung cetățeanul 
devine responsabil față de 
mediu.

Dezavantaje 

Pliantele afișate ar 
putea fi 

deteriorate. Nu 
rezolvă problema 
într-un timp scurt.

3. Organizarea unei campanii de informare, 
educare și responsabilizare a locuitorilor 

comunei Remetea
                                                                              

 Noi am ales această propunere de politică publică.                



III. POLITICA PUBLICĂ PROPUSĂ

În cadrul campaniei de informare am putea avertiza, educa și 
responsabiliza locuitorii comunei privind importanța curățeniei și 
protecției mediului prin afișarea și distribuirea unor pliante, articole în 
revista școlii și în revista locală, pe pagini web, pe diferite pagini de 
facebook.



DECLARAȚIA DE CONSTITUȚIONALITATE

●  Respectă principiul egalității în drepturi a cetățenilor (Titlul II, 
Capitolul 1, art. 16);

● Respectă drepturile și libertățile fundamentale (Titlul II, Capitolul 2);
● Respectă dreptul la ocrotirea sănătății (Titlul II, Capitolul 2, art. 34);
● Respectă dreptul la mediu sănătos (Titlul II, Capitolul 2, art. 35);
● Respectă prevederile privind exercitarea drepturilor și libertăților 

(Titlul II, Capitolul 3, art. 57);
● Respectă prevederile privind tratatele internaționale, inclusiv normele 

Uniunii Europene în domeniu (Titlul II, Capitolul 2, art. 20). 

Politica publică propusă de grupul nostru respectă drepturile 
specificate în Constituția României:



PROIECT DE ACT NORMATIV PENTRU IMPLEMENTAREA POLITICII PROPUSE

Hotărârea Consiliului Local  Remetea  ....../.....................
privind organizarea unei campanii de informare, educare și responsabilizare a locuitorilor comunei 
cu privire la importanța curățeniei și protecției mediului
 
Consiliul Local al Comunei Remetea
 
Având în vedere Expunerea de motive înregistrată sub nr......... din ...................; Având în vedere 
Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Remetea;
În baza Ordonanței de urgență nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 
privind regimul deșeurilor și a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și 
a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul 
pentru mediu,
 
Hotărăște
Art. 1 – Organizează campania ce vizează informarea, educarea și responsabilizarea locuitorilor 
comunei cu privire la importanța curățeniei și protecției mediului
Art. 2 - Finanțarea se face din bugetul local al Primăriei Remetea.
 Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului județului Harghita;
- Departamentelor relevante din administrație
- Mass-media locală. 



IV. PLANUL DE ACȚIUNE
Pentru a obține sprijinul pentru soluția noastră 
propunem următorul plan de acțiune:
● Identificarea persoanelor, instituțiilor, organizațiilor 

interesate de problemă.
● Elaborarea unor pliante și înregistrări video
● Întocmirea unei liste cu posibilele metode de 

publicare al pliantelor și materialelor video
● Luarea legăturii cu reprezentanții instituțiilor și 

organizațiilor care ar putea oferi sprijin în aceste 
demersuri

● Organizarea unei acțiuni de colectare a deșeurilor 
pentru oferirea de bună practică

● Popularizarea proiectului, diseminarea fotografiilor, 
afișelor , materialelor video pe pagina web a școlii, pe 
paginile de facebook: al școlii, al Consiliului Elevilor, al 
organizației tinerilor REMISZ







https://docs.google.com/file/d/1enDOq5vY-wKpuplLQ3kVGJVRyS6r3SKd/preview


https://docs.google.com/file/d/1VDPO1pCttgkAYLehuzT1O3-deiQ9RW6t/preview


https://docs.google.com/file/d/1udz949QR3T-P9_fro9pMAzcIyylena1x/preview


https://docs.google.com/file/d/1UFJef4sdBTmbsupnzKfkswCCPEh5pFEq/preview


VĂ MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE!
Vă mulțumim sprijinul acordat!


