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Împărțirea pe echipe cu sarcini 
clare pentru căutarea de 

informații



PAS3-INFORMAȚII
Sarcini: Căutarea de informații despre tema aleasă

Echipa 1 informații de pe site-uri instituționale
echipa 2. Informații din presa scrisă & tv

echipa 3. informații de pe internet (atenție la fake news)
echipa 4 informații cu păreri ale societății civile (ce spun cetățenii) - puteți intervieva voi și selectați informații din comentarii oamenilor sau cazuri reale expuse de ei!



E1
Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat, marți, că primăria, împreună cu compania Retim, a ridicat din cartierul Kuncz doar în 
ultimele zile 110 tone de deșeuri ilegale. Acțiunea îi costă pe toți timișorenii aproximativ 200.000 de lei.

„Vom monta mai multe camere video în zonă pentru supraveghere. Biroul de salubritate lucrează cu Poliția Locală pentru a găsi acele persoane”, 
a declarat primarul Timișoarei.  El a precizat că avem de-a face cu un fenomen sistemic cauzat de firme neautorizate care oferă servicii de 
ridicare a deșeurilor, pentru ca apoi să le abandoneze pe domeniul public și a făcut apel la timișoreni să nu mai contracteze astfel de firme.  „Este 
un fenomen organizat, sistemic: firme care ridică deșeuri și apoi le depun în spațiul public. Costul real îl suportăm cu toții. Suntem în discuții cu 
compania Retim pentru a dezvolta în continuare punctele de colectare. Nu apelați la firme ilegale pentru ridicarea deșeurilor. Și dacă o faceți să 
nu vă mirați că vă și amendăm”, a mai spus primarul Timișoarei.

-CAMERE VIDEO VOR FI MONTATE-declară primarului- CÂND ?UNDE?COSTURILE?

Pe de altă parte, continuă acțiunile de curățenie și îngrijire a spațiilor verzi. În perioada 15.03 – 19.03.2021 s-au efectuat lucrări la locurile de 
joacă, în centrul istoric și pe malurile Begăi, toaletări de arbori, tăieri de corecție și defrișări, conform programului lunar. Se lucrează la 
rabatele de trandafiri, lucrări de așternere pământ vegetal în alveole, reface zonele din jurul arborilor și arbuștilor  vor fi îndepărtate florile uscate 
din rabate și jardiniere, lucrări decosit mecanic.

Activitatea de curățenie, golirea și igienizarea coșurilor de gunoi, dar și măturarea aleilor continuă zilele acestea în zona centrală.

Program privind salubrizarea stradală - măturat manual și întreținere, săptămânal



E1 bis 

Pe site-ul primariei exista o harta de salubritate stradala in timp real. 
https://www.primariatm.ro/mediu-2/#curatenie  

     RETIM a înființat o campanie pentru spalarea pubelelor de colectare deșeuri 
reziduale. Pe site-ul acestora se găsesc mai multe informații despre cum se 
desfășoară activitatea. Spalarea pubelelor se tine între 17-22 mai 2021. Doar 
împreună putem avea un oraș curat.
Dupa patrularea malurilor canalului bega de polițiști locali, ei au constatat faptul că 
zona verde între canal carosabil, și apa sunt pline cu deșeuri. Deoarece zona este 
foarte populată, direcția Poliției Locale sa gândit să organizeze o acțiune voluntară 
de igienizare a canalului Bega, ea având loc sâmbătă, 15.05.2021
Compania RETIM împreuna cu ADID Timiș organizează in perioada 4 mai-3 Iunie o 
campanie gratuită a deșeurilor voluminoase din zona 1 rural a județului Timiș.

https://www.primariatm.ro/mediu-2/#curatenie


E2
Ținând cont că pe marginea drumurilor din Timișoara sau în parcări sunt 
aruncate foarte multe deșeuri cu un risc ridicat de răspândire a 
SARS-COV2, măști, mănuși, scutece, șervețele etc, angajații angrenați în 
activitățile de igienizare sunt echipați cu combinezoane, mănuși de unică 
folosință, măști și clești pentru evitarea contactului cu direct cu deșeurile.

Autoutilitarele sunt dezinfectate la sfârșitul programului de lucru.

Angajații societăților de salubritate contractate de primărie continuă 
programul de curățenie pe model nou, cu toate operațiunile făcute în 
același timp. Se mătură străzile, se golesc coșurile de gunoi, se face 
curățenie pe spațiile verzi și se adună rampele clandestine.



E2 BIS



E3
Al-Nicoli Luca: Din câte am observat pe mai multe grupuri de Facebook si alte pagini de socializare, lumea este de 
multe ori revoltată de curățenia pe străzi.

De exemplu iată o postare pe una dintre paginile de Facebook revoltate pe tema asta: “ TIMIŞOARA RENAȘTE Cele 
două lucruri care mă deranjau (mă deranjează) foarte tare în Timişoara: mizeria cruntă de pe străzi și starea 
deplorabilă a clădirilor vechi. Acum mă face foarte fericită faptul că våd cum tot mai multe dintre aceste clădiri au fost 
deja renovate și că la multe, multe altele se lucrează. Este o bucurie imensă să vezi schelele acestea.                               
Cu fiecare clădire dezvelită, Timişoara începe să arate tot mai bine! De mâine, Timişoara mea dragă intră în 
carantină. Trebuie să rezistăm. Împreună vom trece cu bine și peste asta! “

Patricia: Deși orașul are mai multe firme de salubrizare, Timișoara a avut de suferit la capitolul curățenie stradală, 
mai ales în ultimii ani. După o perioadă în care totul s-a făcut așa cum a dorit fiecare firmă, primăria a reușit să 
gândească un program bine definit, care a început chiar din această săptămână.

    ,,Incercam mai multe soluții pentru a vedea care este cea mai eficienta. Am constatat ca salubrizarea s a făcut 
necoordonata. Vrem sa inecrcam o abordare integrata." afirmă Dominic Fritz

https://www.tion.ro/stirile-judetului-timis/s-a-schimbat-modul-in-care-se-face-curatenie-pe-strazile-timisoarei-1376574/

 



E3 bis

Al-Nicoli Luca: Iată o postare de pe un grup de Facebook si mai terifiantă în care se prezintă cum 
sub podul din Calea Șagului sunt aruncate bilistere cu medicamente. 

Informația+poze: https://www.facebook.com/274926319600755/posts/1155913528168692/



E3 
,, Modificati orarul centrelor de colectare în asa fel încât sa fie deschise și 
sâmbăta. Înființarea unor noi locații unde pot fi duse deșeurile. Cele 4 puncte nu 
fac fata cererii. Cu cate 4 tomberoane pe punct de colectare........ " - Saracu 
Dumitru



E4 - Chestionar
1.Sunteți mulțumit de curățenia din oraș? Da, nu, nu știu/nu mă interesează 1, 2, 3, 4, 5

2.Vi s-a întâmplat vreodată să vedeți pe cineva că aruncă gunoi pe stradă? Da, nu, nu știu 

3.I-ați atras atenția asupra faptului că nu este corect să facă acest lucru? Cum a reacționat această persoană?

4.Cat de des ati intalnit acest fenomen?

5.Ce sancțiuni credeți că ar fi necesare pentru cei care aruncă gunoiul pe stradă?

6.Cine credeți că produce mai mult gunoi? Persoanele fizice sau agenții comerciali? De ce?

7.Credeți că gunoiul de pe stradă influențează starea noastră de sănătate? În ce măsură?

8.Care este cel mai frecvent poluant in Timisoara ? 

9.Sunteții multumiti de firmele de salubritate?

10. Cum credeți ca am putea reduce poluarea în Timișoara?

11.Dacă ați avea posibilitatea sa schimbați ceva în acest domeniu, ce ar fi?



Chestionar 1 - Elena, 36 ani

1.Sunteți mulțumit de curățenia din oraș?

Elena: Nu, deloc!

2.Vi s-a întâmplat vreodată să vedeți pe cineva că aruncă gunoi pe stradă?

Elena: Da, din păcate.

3.I-ați atras atenția asupra faptului că nu este corect să facă acest lucru? Cum a reacționat această persoană?

Elena:I-am atras atenția, însa individual a devenit agresiv verbal.

4.Cat de des ati intalnit acest fenomen?

Elena: Foarte des.

5.Ce sancțiuni credeți că ar fi necesare pentru cei care aruncă gunoiul pe stradă?

Elena: Să fie puși să lucreze în locul persoanelor care se ocupă de curețenia pe stradă.

6.Cine credeți că produce mai mult gunoi? Persoanele fizice sau agenții comerciali? De ce?

Elena: Eu cred că agenții comerciali produc mai mult gunoi, deoarece aceștia folosesc o cantitate mai mare de produse, astfel producându-se mai mult gunoi.

7.Credeți că gunoiul de pe stradă influențează starea noastră de sănătate? În ce măsură?

Elena: Bineînțeles ca da! Aerul pe care îl respirăm devine impur, lucru care duce la diferite alergii sau boli și de asemenea poate atrage insecte și animale care pot fi purtătoare boli.

8.Care este cel mai frecvent poluant in Timisoara ? 

Elena: Oamenii, dar și fabricile.

9.Sunteții multumiti de firmele de salubritate?

Elena: Nu chiar, consider că se poate face mai mult. Cred că de multe ori sunt superficiali.

10. Cum credeți ca am putea reduce poluarea în Timișoara?

Elena: Acesta este un lucru foarte greu de obținut, dar nu imposibil, dacă am avea niște legi și reguli clare. Egale pentru toată lumea!

11.Dacă ați avea posibilitatea sa schimbați ceva în acest domeniu, ce ar fi?

Elena: Aș da pedepse drastice pentru cei care poluează sub orice fel de formă și aș introduce niște reguli mult mai stricte pentru firmele din Timișoara.



Chestionar 2 – Matei, 68 ani

1.Sunteți mulțumit de curățenia din oraș?

Matei: Foarte nemulțumit!

2.Vi s-a întâmplat vreodată să vedeți pe cineva că aruncă gunoi pe stradă?

Matei: Desigur, de nenumărate ori.

3.I-ați atras atenția asupra faptului că nu este corect să facă acest lucru? Cum a reacționat această persoană?

Matei: Da! Din fericire a ridicat gunoiul și l-a aruncat la cel mai apropiat coș de gunoi.Presupun că a facut acest lucru datorită diferenței mari de vârstă.

4.Cat de des ati intalnit acest fenomen?

Matei: Nu foarte des.

5.Ce sancțiuni credeți că ar fi necesare pentru cei care aruncă gunoiul pe stradă?

Matei: Să meargă la închisoare!

6.Cine credeți că produce mai mult gunoi? Persoanele fizice sau agenții comerciali? De ce?

Matei: Agenții comerciali! Oamenii mai strâng după ei, dar agenții nicidecum.

7.Credeți că gunoiul de pe stradă influențează starea noastră de sănătate? În ce măsură?

Matei: Așa cred, dar nu foarte tare…

8.Care este cel mai frecvent poluant in Timisoara ? 

Matei: De când sunt eu aici Continental și Smithfield au fost cele mai poluante.

9.Sunteții multumiti de firmele de salubritate?

Matei: Da, fac și ele ce pot.

10. Cum credeți ca am putea reduce poluarea în Timișoara?

Matei: Nu putem…

11.Dacă ați avea posibilitatea sa schimbați ceva în acest domeniu, ce ar fi?

Matei: Cine greșește să plătească cu închisoarea!



Chestionar 3 – Adela, 14 ani

1.Sunteți mulțumit de curățenia din oraș?

Adela: Da, presupun.

2.Vi s-a întâmplat vreodată să vedeți pe cineva că aruncă gunoi pe stradă?

Adela: Da.

3.I-ați atras atenția asupra faptului că nu este corect să facă acest lucru? Cum a reacționat această persoană?

Adela: Nu am avut curajul să le spun nimic.

4.Cat de des ati intalnit acest fenomen?

Adela: De cel puțin 2 ori pe săptămână.

5.Ce sancțiuni credeți că ar fi necesare pentru cei care aruncă gunoiul pe stradă?

Adela: Am învățat la școală despre munca în folosul comunității. Cred ca ar fi o soluție perfectă!

6.Cine credeți că produce mai mult gunoi? Persoanele fizice sau agenții comerciali? De ce?

Adela: Desigur agenții comerciali! Toate ambalajele, cutiile, plasticul credeți că sunt reciclate? Eu sunt sigură că nu!

7.Credeți că gunoiul de pe stradă influențează starea noastră de sănătate? În ce măsură?

Adela: Daaaa! Există deja atâtea boli și cu siguranță vor apărea și mai multe.

8.Care este cel mai frecvent poluant in Timisoara? 

Adela: I-am auzit pe părinții mei vorbind despre o fabrică de cauciucuri, Continental, dacă am dreptate…

9.Sunteții multumiti de firmele de salubritate?

Adela: Nu sunt atât de sigură. Uneori nu își fac treaba așa cum trebuie!

10. Cum credeți ca am putea reduce poluarea în Timișoara?

Adela: Întotdeauna am fost o mare fană a acțiunilor de voluntariat! Împreună am putea reduce poluarea din Timișoara!

11.Dacă ați avea posibilitatea sa schimbați ceva în acest domeniu, ce ar fi?

Adela: Așa cum am menționat mai devreme, aș folosi mai des munca în folosul comunității!



Către Primăria Municipiului Timișoara,

Subsemnații, elevii clasei a VII- A de la Școala Gimnazială Nr. 27 din localitatea Timișoara, în baza dreptului de petiționare 
prevăzut în 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 şi societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum 
şi regiilor autonome) vă adresăm propunerea atașată. 
Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de cultură civică 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 ___.

Vă mulțumim!
 



Propunere privind curățenia în orașul Timișoara

Dorim să vă propunem următoarele soluții pentru eficientizarea curățeniei în oraș:
În urma declarației primarului Fritz de a amplasa camere video, noi propunem, în schimb, utilizarea dronelor cu încărcare solară și electrică, în 
scopul supravegherii orașului.  
În contextul pandemic actual, străzile orașului sunt pline de măști folosite, aruncate pe jos. Vă sugerăm să amplasați coșuri de gunoi speciale, 
pentru aruncarea măștilor.
În urma unui chestionar privind curățenia, adresat persoanelor cu vârste cuprinse între 13 și 69 de ani, 75% din corespondenți au solicitat 
amenzi mai mari celor care arunca gunoaie în spațiile neamenajate, iar 25% au propus munca in folosul comunității, și, întrebați dacă sunt 
mulțumiți de firmele de salubritate, 62% au spus că nu, în timp ce restul au răspuns cu da. În legătură cu acordarea amenzilor celor care aruncă 
gunoi în locuri nepermise, vă facem cunoscut faptul că în mediul public nu sunt destui polițiști care să prindă oamenii asupra faptului, așa că 
solicităm suplimentarea ofițerilor de poliție comunitară pe străzile orașului. Pentru a asigura deplasarea acestora prin oraș, pe rute care vor 
trebui stabilite, propunem achiziționarea de trotinete sau biciclete pentru polițiștii care patrulează fiecare zonă.

Informându-ne de pe internet și de pe diverse grupuri, am constatat faptul că oamenii doresc modificarea orarului centrelor de colectare. Multă 
lume este deranjată de ora la care acestea nu mai sunt disponibile, deoarece mulți nu au timp să ajungă la ora respectivă. Așadar, solicităm 
schimbarea orarului, astfel încât centrele de colectare să aibă un program mai lung.

De asemenea, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, actualizate, vă solicităm să ne transmiteți dacă 
harta de salubrizare stradală de pe site-ul oficial al primăriei este actualizată, și la cât timp (zilnic, săptămânal etc.)?

Politica publică propusă de clasa noastră:
Respectă principiul egalității în drepturi a cetățenilor (Titlul II, Capitolul 1, art. 16);
Respectă principiul neretroactivității (se aplică doar pentru situații ce apar în viitor, după
adoptare) (Titlul II, Capitolul 1, art. 15);
Respectă drepturile și libertățile fundamentale (Titlul II, Capitolul 2);
Respectă prevederile privind exercitarea drepturilor și libertăților (Titlul II, Capitolul 3,
art.57);
Respectă prevederile privind impozitele și taxele (Titlul II, Capitolul 3, art.56);
Respectă prevederile privind proprietatea (Titlul IV, art.136);
Respectă prevederile privind economia (Titlul IV, art. 135);
Respectă prevederile privind tratatele internaționale, inclusiv normele Uniunii Europene în
domeniu (Titlul II, Capitolul 2, art. 20).

Vă mulțumim!



Politica publică propusă de clasa noastră:
Respectă principiul egalității în drepturi a cetățenilor (Titlul II, Capitolul 1, art. 16);
Respectă principiul neretroactivității (se aplică doar pentru situații ce apar în viitor, după
adoptare) (Titlul II, Capitolul 1, art. 15);
Respectă drepturile și libertățile fundamentale (Titlul II, Capitolul 2);
Respectă prevederile privind exercitarea drepturilor și libertăților (Titlul II, Capitolul 3,
art.57);
Respectă prevederile privind impozitele și taxele (Titlul II, Capitolul 3, art.56);
Respectă prevederile privind proprietatea (Titlul IV, art.136);
Respectă prevederile privind economia (Titlul IV, art. 135);
Respectă prevederile privind tratatele internaționale, inclusiv normele Uniunii Europene în
domeniu (Titlul II, Capitolul 2, art. 20).

Vă mulțumim!



Raspuns de la Primărie
Silviu Apostolovici <silviu.apostolovici@primariatm.ro>
Către:
ancaradubasarab@yahoo.com

mie., 2 iun. la 15:00
Bună ziua,

Solicitarea dumneavoastră a fost înregistrată la Biroul Salubrizare.

1) În ceea ce privește utilizarea dronelor, în scopul supravegherii, am luat act cu  interes de propunerea dumneavoastră, si va fii discutată și 
inclusa în agenda și programul de dezvoltare.
2) Amenziile ( cunatumul lor ), pentru abandonarea deșeurilor sunt reglementate de legislația națională, prin HCL stabilăndu-se amenzi doar 
acolo unde nu sunt stabilite prin legi naționale, acestea sunt mari, și de curând ca și sancțiune complementară a fost introdusă confiscarea 
vehiculului utilizat la comiterea faptei.
3) Programul de funcționare a centrelor este Luni - Vineri 09:00-19:00, Sambata 08:00 - 16:00 ( Calea Torontalului, Str Torac, Str. Avram 
Imbroane ), iar centrul de pe Str Mile Carpenisan Luni - Vineri 09:00 - 17:00, Sambata 08:00 - 16:00. Vă rugăm sa reveniți cu propuneri 
pentru modificarea sau prelungirea programului de funcționare.
4) Harta MASINI SALUBRITATE TIMP REAL se actualizează ( cu diferență de secunde ), în funcție de server.

Mulțumim pentru implicare.



Pregătire prezentarea portofoliu



https://docs.google.com/file/d/13mwLsHN-wNMhbDVakR7RQ4l8-AkKvanl/preview

