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PROBLEMA:

GUNOAIELE - DIN EFORIE NORD

●In ultimii ani, gunoaiele din Eforie Nord au devenit o 

problema pentru locuitori, dar si pentru turistii care 

vin in concediu pe timpul verii. Plajele se umplu de 

gunoaie, foarte multi dintre turiștii statiunii Eforie 

Nord îngroapă în nisip tot ce nu le foloseşte. Coşurile 

de gunoi, de obicei, pe timpul sezonului estival, nu 

fac față, se umplu cu vârf și deseori gunoiul se strânge 

în jurul acestora.



EFECTE NEGATIVE ASUPRA 

POPULATIEI
Interviu cu cetateni, turisti si administratori de plaje:
,,-Ce este adunat acolo?
- Astea sunt chiştoace. Mai sunt prin nisip foarte multe. Se joacă un copil, adică le 
adună şi zice uite ţigara. “

Oamenii sunt nemulţumiţi de modul în care arată plaja şi de faptul că mulţi confundă 
nisipul cu un coş de gunoi.

,,- Au mâncat seminţe şi le-au îngropat pur şi simplu în nisip, adică. Coşurile de gunoi 
sunt acolo, adică nu e chiar atât de departe. “

Turiştii nu recunosc că îşi lasă gunoaiele la întâmplare.

,,- Văd că aveţi şi seminţe pe acolo, coji.

- Sunt seminţe peste tot şi ţigări, credeţi că sunt chiar de la noi acum?”





POLITICA PUBLICA

●In prezent, exista politica 
publica pentru adunarea 
materialelor reciclabile si 
desurilor in saci și tomberoane 
clasice. Insa, putem vedea ca 
aceste legi nu sunt aplicate cu 
seriozitate. Turiștii nu sunt 
amendați pentru aruncarea 
gunoiului pe plajă și în locuri 
neadecvate; tomberoanele nu 
sunt suficiente și nu se golesc 
ritmic.

,



SOLUTII POSIBILE 
ANALIZATE



SOLUTIA 1:  APLICAREA AMENZILOR

AVANTAJE DEZAVANTAJE

Aplicarea amenzilor poate aduce bugetului local o suma de 
bani ce poate fi reinvestita in curatenia orasului.

Unii oameni cu dizabilitati, de exemplu orbii, care nu pot 
vedea pubela de gunoi risca o amenda.

Va aduce ordinea in oras facand oamenii mai responsabili. Neplata amenzilor de catre un anumit segment din populatie.

Fiind curatenie si ordine in oras turismul va inflori. Nu pot fi amendate toate persoanele care nu respecta 
curatenia orasului



SOLUTIA 2: AFISE PENTRU EDUCAREA 
PUBLICULUI 

AVANTAJE DEZAVANTAJE

Costurile sunt reduse pentru realizarea unor afise cu scop 
educational.

Turistii nu vor tine cont de afise.

Pot educa persoanele si cetatenii. Afisele se pot deteriora.

Oamenii le pot strica.



SOLUTIA 3: PUBELE SMART

AVANTAJE DEZAVANTAJE

Orasul devine popular ca urmare a folosirii pubelelor smart . Riscul ca aceste pubele sa fie vandalizate.

Operatorii de curatenie afla in timp util gradul de umplere al 
tomberoanelor.

Pretul mult prea ridicat.

Statiunea o sa fie mai curată.



POLITICA PUBLICA PROPUSA

Politica Publica propusa de clasa a VII-a A               
pentru Proiect Cetateanul
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Solutia propusa

●Politica publica aleasa de noi este achiziționarea și instalarea
cosurilor de gunoi smart in statiunea Eforie Nord cu recompensa 
inclusa pentru utilizatori (cupoane).

Cosurile de gunoi inteligente ajuta la cearea unui
mediu sigur, igienic si curat pentru cetatenii si
turistii statiunii Eforie Nord. Cu o eficienta sporita,
cosurile inteligente ne-ar putea ajuta sa schimbam
fata orasului Eforie Nord.
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DESPRE COSURILE INTELIGENTE

●Recompensa joaca un rol important. Aceasta recompensa sub forma 
unui cupon de 2-3 lei, care poate fi preschimbat în produse la 
supermarket, va face ca localnicii, dar și turiștii, sa prefere aruncarea 
gunoaielor in cosul smart.
Odata ce cosurile se vor umple, un mesaj urgent este trimis, notificand 
firma de salubrizare care il va goli.
Soluția noastră este constituțională, nu încalcă legile europene și nici 
drepturile omului.
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UN COȘ MAI INTELIGENT, PENTRU UN ORAȘ MAI INTELIGENT!

●Noile coșuri inteligente de gunoi combină software-ul cu cei mai 
recenti senzori pentru a detecta starea coșurilor în orice moment și a 
avertiza administratorii în cazul în care coșurile sunt intr-o stare 
degradata.
Din articolul ,,Talking rubbish” de Tom Forth si echipa lui, care au 
realizat un grafic despre smart bins, de care a tinut cont 3 zile, putem 
observa ca aceste pubele inteligente chiar ajuta la curatarea si 
imbunatatirea aspectului unui oras.
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PLANUL DE ACTIUNE



Planul nostru de actiune a fost compus din mai multe etape: 

1. Chestionar online + Format fizic.

2. Grup de Facebook „Pro Curatenia Inteligenta”

3. Mascote care vor ajuta popularizarea proiectului.

4. Campanie Pro-curatenie care va consta in: tricouri, stand, pixuri, 
sponsorizari.

5. Articole în Ziarul ziua de Constanța

6. Scrisoare către Consiliul Local Eforie



Către Consiliul Local al orașului Eforie

Subsemnații, elevii clasei a VII-a A de la Școala gimnazială Nr. 1 din Eforie Nord, 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 sesizăm faptul că am identificat în Eforie Nord următoarea problemă

care îi afectează atât pe localnici, cât și pe turiști: „GUNOAIELE - DIN EFORIE NORD".

Pentru rezolvarea acestei probleme, noi propunem Consiliului Local să dea o politică publică sub 

forma unei Hotărâri de achiziționare și instalare a 8 pubele  smart in statiunea Eforie Nord, cu recompensa 

inclusa pentru utilizatori (cupoane). Firma de salubrizare va afla în timp real gradul de umplerea al 

tomberoanelor, vor putea acționa rapid, iar stațiunea va fi mai curată și va deveni populară .

Noi considerăm că investiția merită făcută deoarece gradul de atractivitate al stațiunii va crește. Turiștii 

vor prefera o stațiune curată și civilizată și vor veni în număr tot mai mare. Autoritățile publice vor avea 

de câștigat din taxele plătite de operatorii de turism.

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

sceforienord@yahoo.com.

Elevii clasei a VII-a A


