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Problema 



Problema identificată: Unii cetățeni/turiști 
din localitate aruncă la întâmplare hârtii, 

mucuri de țigară, măști folosite și alte 
gunoaie pe jos. 

 • Documentare: Am căutat pe internet, am realizat un 
chestionar pe care l-am postat pe adresa de Facebook 
a şcolii noastre. Am primit 46 de răspunsuri. Am căutat 
ONG-uri care pot deveni parteneri în soluționarea  
problemei  identificate de noi. 

• Au răspuns 73,9% femei, vârsta variată a 
repondenţilor- 95,7% au răspuns că aruncarea la 
întâmplare a gunoaielor în spaţiile publice de către unii 
cetăţeni/turşti ai oraşului nostru, este o problemă 
importantă- 84,8% consideră necesară amplasarea 
mai multor coşuri de gunoi/recipientelor cu acoperire. 
Am adresat o scrisoare la primărie la care am primit 
răspuns. 



• Descrierea problemei: În localitatea Gura Humorului, 
unii cetățeni/turiști care poposesc în această stațiune, 
aruncă frecvent , la întâmplare: hârtii, mucuri de țigară, 
măști folosite și alte gunoaie pe jos. Ei motivează 
gesturile lor prin lipsa coșurilor de gunoi în anumite 
zone ale orașului. Această problemă este importantă 
deoarece amplifică poluarea, dă o imagine negativă 
orașului. Măștile aruncate la întâmplare, purtate de 
vânt, aer, apă pot infecta cetățenii orașului. 

• Consecințe: Aceasta problema este importanta 
deoarece:  

• -Amplifica poluarea 
•  -Da o imaginea negativa orașului Gura Humorului  
• -Afectează toti cetățenii/turiștii (copii de toate vârstele, 

bătrânii, bolnavii etc.) 
•  -Măștile aruncate la întâmplare, purtate de vânt, apă 

pot infecta cetățenii/turiștii orașului Gura Humorului.  



• Gura Humorului, fotografie din zona Digului 
Moldova, cartierul Bouri. 



• Gura Humorului, 
fotografie din Parcul “La 
Cerbul”  îngrijit de elevii 
C.Ș.E.I.  “Sf. Andrei” 
Gura Hmorului 



• Gura Humorului, 
fotografie din 
Parcul “La Cerbul”  
îngrijit de elevii 
C.Ș.E.I.  “Sf. Andrei” 
Gura Hmorului 



• Gura Humorului, 
fotografie din Str. 
Bulevardului 
Bucovina 



• Gura Humorului, fotografie 
din zona Digului Moldova, 
cartierul Bouri. 



• Gura Humorului, fotografie din Str. Pinului 



 
 Soluții posibile identificateposSSoluții 
posibile identificateoluții posibile 
identificateoluții posibile identificateibile 

identificate 



 
 

Soluția 1:  Dublarea  amenzilor pentru cetăţenii/turiştii oraşului Gura 

Humorului care aruncă la întâmplare gunoaie în spaţiile publice și 

derularea unei campanii de informare/educare/sensibilizare a cetățenilor 

privind aruncarea responsabilă a deseurilor în spațiile publice 

Avantaje:  

1.Cetățenii/turiștii vor fi mult mai atenți la acțiunile pe care le fac datorită 

faptului că pot lua amenzi usturătoare.  

2.Aceasta soluție va fi luată drept respect față de orașul nostru, Gura 

Humorului.  

3.Amenzile aplicate cetățenilor/turiștilor orașului vor contribui la creșterea 

bugetului local. 

4. Informarea cetățenilor se poate realiza cu costuri mici datorită interesului 

exprimat de numeroase instituții și ONG-uri.  

 

 
 

 

 

 

 

 

          5. Se reduce răspândirea comunitara a virusului Covid 19. 

                                                        Dezavantaje:  

1.Polițiștii trebuie să fie mult mai atenți la acțiunile fiecăruia, pentru a observa 

dacă încalcă această regulă. 

 2.Muncă serioasă și desigur că și mai grea.  

 3.Risipirea banilor pentru cei care aruncă gunoaie pe jos și sunt observați. 

 



 
Soluția 2:Montarea mai multor coşuri de gunoi , respectiv a 

recipientelor cu acoperire pentru debarasarea măştilor , în 

spaţiile publice ale orașului Gura Humorului .  

Avantaje:  

1.Mai puține gunoaie/măști aruncate pe jos in locurile publice. 

 2.Sănătatea mediului înconjurător.  

 3.Arată o imagine mai bună a orașului Gura Humorului.  

Dezavantaje:  

1.Costuri suplimentare.  

2.Alții îl vor confunda cu un simplu recipient pentru debarasarea 

gunoaielor. 

3.Unii pur și simplu nu vor respecta această regulă prin simplul 

fapt că atunci când vor fi grăbiți nu o să caute acest 

recipient pentru debarasarea măștilor și le vor arunca la 

coșul simplu de gunoi. 

 

 



 

Soluția 3:Amplasarea unor camere de supravegheat 

deasupra coşurilor de gunoi existente în spaţiile 

publice ale orașului Gura Humorului. 

 Avantaje: 
 1.Găsirea persoanelor care încalcă această regulă.  

 2.Arată un aspect mai elegant și bine elaborat.  
 3.Pot fi surprinse mai multe cazuri pe acele camere nu 

doar aruncarea gunoaielor pe jos. 
 Dezavantaje: 

 1.Costuri suplimentare. 
 2.Riscul de a fi stricate de către unii cetățeni.  

 3.Trebuie făcută o schiță bine elaborată pentru 
amplasarea acestor camere de filmat.  

 

 



Descrierea politicii publice 



 

 

 

 
 

Soluția propusă: Dublarea  amenzilor pentru cetăţenii/turiştii 

oraşului Gura Humorului care aruncă la întâmplare gunoaie 

în spaţiile publice și derularea unei campanii de 

informare/educare/sensibilizare a cetățenilor privind 

aruncarea responsabilă a deseurilor în spațiile publice 

 



 

Scop: ne-am implicat în acest proiect pentru a îmbunătății 

calitatea vieții, sănătatea naturii dar și pentru a îndruma 

cetățenii/turiștii orașului Gura Humorului să arunce responsabil 

gunoaiele în locurile publice. 

 



  
Declarația de constituționalitate: 

• 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). 

 



Planul de acțiune 



 

 
Scrisoarea: 

Nr. 4653 din 13. 05. 2021  

DOMNULE PRIMAR, Noi, colectivul clasei a VII-a B, de la Școala Gimnazială Nr.1 Gura Humorului, în cadrul 

Proiectului ,,Cetățeanul”, prin aplicarea unor chestionare ,am identificat 10 probleme ce țin de politica publică. 

Colectivul de elevi a ales tema ,,Împreună protejăm natura pentru creșterea calității vieții în orașul Gura 

Humorului !”, iar problema identificată este aruncarea la întâmplare a măștilor, ambalajelor, mucurilor de țigări, 

sticlelor de suc de către unii locuitori/turiști ai orașului Gura Humorului. Am constatat că e o problemă 

importantă și de interes nu doar pentru noi elevii, ci și pentru mulți dintre concetățeni. Legile pe baza cărora ne-

am documentat și care au constituit temeiul legal al demersului nostru sunt:  

Articolul 51 din Constituția României în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, 

privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor  

Legea numărul 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică - Legea numărul 544/2001 

privind liberul acces la informații  

Legea numărul 215/2001 a administrației publice locale.  

Autonomia locală conferă autorităților administrației publice locale dreptul ca, in limitele legii să aibă inițiative 

în toate domeniile cu excepția celor care sunt date în mod expres în competența altor autorități. Noi ne 

propunem sensibilizarea autorităților publice locale și a opiniei publice, pentru creșterea calității vieții 

cetățenilor. Soluția propusă de clasă este desfășurarea unei campanii de informare a cetățenilor privind 

necesitatea păstrării curățeniei în localitate (interzicerea aruncării gunoaielor) și dublarea amenzilor către 

cetățenii/turiștii orașului Gura Humorului care aruncă iresponsabil, în spațiile publice deșeuri și măști 

chirurgicale în context pandemic.  

Vă rugăm să ne sprijiniți în acest demers și să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la 

această adresă de email: elenacaulea@yahoo.com. Profesor coordonator, Căulea Elena; Reprezentantul elevilor, 

Urzică Alexandra  

13.05.2021  

Elevii clasei a VII-a B de la Școala Gimnazială Nr.1 Gura Humorului Coordonator, Prof. Căulea Elena 

 



 

 
EXTRAS din Propunere modificare HCL Gura Humorului nr.157/21.12.2018 

ART. 6 Contravențiile prevăzute la ART. 5 se sancționează cu amendă contravenţională, 

după cum urmează: 

a) între 600-1200 lei pentru persoane fizice și între 800-1200 lei pentru persoane 

juridice, cele cuprinse la literele a și b; 

b) între 600-1000 lei, cele de la literele c, d, g, h, i, l, m, o, p; 

c) între 800-1600 lei pentru persoane fizice şi între 800-2.400 lei pentru persoane 

juridice, cele cuprinse la literele f, j, r, s, ş, t; 

d) între 400-800 lei, cele de la literele e, k, n; 

e) între 800-2.000 lei pentru persoane fizice şi între 1600-2.500 lei pentru persoane 

juridice, faptele prevăzute la litera u; 

f) între 500-1.000 lei pentru persoanele fizice şi juridice, faptele prevăzute la lit. ţ. 

 

 

 



 

1. Înmânarea directă a scrisorii domnului primar, la Primăria 

orașului Gura Humorului având anexată propunerea de modificare 

a HCL Gura Humorului nr. 157/2018 privind faptele ce constituie 

contravenții la protecția mediului înconjurător. 

 



 

2. Informarea cetățenilor orașului prin intermediul unor postere 

confecționate de elevii clasei a VII-a B având mesaje ECO, lipite și 

expuse public în mai multe puncte la avizierul de informare al orașului. 

 https://www.facebook.com/elena.caulea/ 

https://www.facebook.com/photo?fbid=4150928964965907&set=pcb.415

1042941621176 

 

https://www.facebook.com/elena.caulea/
https://www.facebook.com/photo?fbid=4150928964965907&set=pcb.4151042941621176
https://www.facebook.com/photo?fbid=4150928964965907&set=pcb.4151042941621176


3.Distribuirea de pliante și fluturași în rândul elevilor și a profesorilor școlii în 

cadrul campaniei "Împreună protejăm natura pentru creșterea calității vieții în 

orașul Gura Humorului!".Acestea vor conține reguli de protejare a mediului 

înconjurător. 



 

 

 

 

 

 

 

4. Participarea elevilor clasei a VII-a B la campania națională ,, APE CURATE 

ÎN BUCOVINA” pentru  igienizarea  râului Moldova și a spațiilor verzi din 

Parcul Dendrologic Ariniș din Gura Humorului, cu ocazia Zilei Internaționale 

a Mediului-5 iunie 2021,  campanie inițiată  de Asociația BUCOVINA  FLY 

FISHING, reprezentată de prof. Bedrulea Ioan, în colaborare cu Primăria 

orașului Gura Humorului.                

 https://www.facebook.com/elena.caulea/ 

https://www.facebook.com/photo?fbid=4221445674580902&set=pcb.4221621

907896612 

 

https://www.facebook.com/elena.caulea/
https://www.facebook.com/photo?fbid=4221445674580902&set=pcb.4221621907896612
https://www.facebook.com/photo?fbid=4221445674580902&set=pcb.4221621907896612


5. Promovarea în spațiul online a evoluției 

politicii publice propusă de elevi. 

6. Primirea răspunsului scris din partea 

Primăriei orașului Gura Humorului și luarea 
de măsuri de către domnul primar. 


