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PROBLEME IDENTIFICATE
 Poluarea mediului înconjurător datorită
gestionării necorespunzătoare a deșeurilor.
 Putere de cumpărare redusă datorita lipsei
locurilor de muncă.
 Efective reduse ale IPJ (polițiști) în vederea
asigurării ordinii și liniștii publice.
 Accesul la serviciile de sănătate este
deficitar datorită existenței cabinetului
medical doar în satul reședință de comună.
 Existența câinilor comunitari - fără stăpân.
 Acces limitat la serviciile de distribuție gaze
naturale datorită lipsei rețelei de gaze.

https://fast-poll.com/poll/results/da1b22be

PROBLEMA SELECTATĂ

Poluarea mediului
înconjurător datorită
gestionării
necorespunzătoare a
deșeurilor

https://www.autogreen.ro/mediu/poluare-la-sate/

https://www.greenpeace.org/romania/artic
ol/5145/ghid-cum-reclamati-deseuriaruncate-la-intamplare/

Descrierea problemei
•

Poluarea mediului înconjurător datorită gestionării
necorespunzătoare a deșeurilor
POLUAREA prezintă modificarea componentelor naturale
prin prezența unor componente străine, numite poluanți,
ca urmare a activității omului, și care provoacă prin natura
lor, prin concentrația în care se găsesc şi prin timpul cât
acționează, efecte nocive asupra sănătății, creează
disconfort sau împiedică folosirea unor componente ale
mediului esențiale vieții.
De ce este problema importantă pentru comunitate ?
Problema este importantă pentru comunitate deoarece
deșeurile nu sunt colectate corespunzător și reciclate,
rezultând poluarea solului, a apei și a aerului.
Măsurile luate la nivelul comunității nu sunt suficiene de
aceea ele tebuie îmbunătățite și eficientizate. Singurele
îndreptățite sa facă ceva sunt autoritățile locale, care îi
reprezintă pe cetățeni.
Instituțiile care au atributii în acest domeniu sunt Primăria și
Consiliul Local.
https://fast-poll.com/poll/results/8defcd77

Soluții posibile
•

•
•

•

•

•
•

Amplasarea cosurilor de gunoi în fiecare sat
pe principalele străzi și stabilirea de
sancțiuni pentru cei care aruncă gunoiul la
întâmplare.
Adaugarea de pubele în fiecare sat.
Amenajarea unor spatii dotate
corespunzator cu pubele specifice, pentru
colectarea PET pe fiecare strada.
Realizarea de fose septice pentru colectarea
apelor menajere, iar apoi plătirea vintanjelor
pentru colectare.
Dotarea fiecarei gospodarii cu cate trei
tomberoane pentru colectarea gunoiului
menajer, a hârtiei si plasticelor.
Construirea unui centru de reciclare in
comunitate.
Colectarea deseurilor electrocasnice lunar
de catre o firma specializată.

SOLUȚII POSIBILE ANALIZATE
SOLUȚIA 1: Amplasarea cosurilor de gunoi în fiecare sat pe
principalele străzi și stabilirea de sancțiuni pentru persoanele fizice și
juridice care aruncă gunoiul la întâmplare.
Avantaje:
•Mediul inconjurator va deveni mai curat și frumos, iar oamenii din
comunitate vor fi mai sănătoși;
•Cetățeni vor renunța la arderea deseurilor;
•Locurile vor fi mai îngrijite și mai frumoase;
•Nivelul de poluare va scadea;
•Creșterea veniturilor bugetului local și utilizarea fondurilor pentru
protejarea mediului;
•Oamenii nu se vor mai plânge că autoritățile nu fac nimic în ceea ce
privește problema deșeurilor.
Dezavantaje:
- cheltuirea unor sume semnificative de la bugetul local
- nu toți cei care primesc amenzi le plătesc

SOLUȚII POSIBILE ANALIZATE
SOLUȚIA 2: Adaugarea de pubele în fiecare sat.
Avantaje:
•Mediul ar fi mai curat și nu ar mai fi gunoaie aruncate pe
străzi.
•Nivelul de poluare va scadea.
Dezavantaje:
- Autoritățile vor cheltuii mulți bani de la bugetul local
pentru reducerea deșeurilor
- lipsa de disponibilitate în atragerea de fonduri din alte
surse de finanțare

SOLUȚII POSIBILE ANALIZATE
SOLUȚIA 3: Amenajarea unor spatii dotate corespunzator
cu pubele specifice, pentru colectarea PET pe fiecare
strada.
Avantaje:
•Unele persoane vor renunta la aruncarea gunoiului în locuri
necorespunzătoare.
•Aerul va deveni mai curat după colectarea deșeurilor.
•Protejarea surselor de apa
•Protejarea organismelor vii
Dezavantaje:
- Autoritățile vor cheltuii mulți bani de la bugetul local pentru
reducerea deșeurilor

PLAN DE ACȚIUNE
• adresarea unei scrisori
oficiale către autorități:
Primăria și Consiliul
Local
• prezentarea
proiectului comunității
școlare - elevilor și
cadrelor didactice
(spot publicitar) - și în
audiență la domnul
primar

POLITICA CLASEI (soluția aleasă)
•

Pentru o gestionare corectă a deșeurilor produse în
comunitate și pentru a diminua/elimina poluarea
mediului înconjurător considerăm că autoritățile locale
trebuie să amplaseze cosuri de gunoi în fiecare sat pe
principalele străzi și să stabilească sancțiuni pentru
cei care aruncă gunoiul la întâmplare.

• Argumente:
Propunerea de amplasare a coșurilor de gunoi
în fiecare sat pe principalele străzi și
stabilirea de sancțiuni pentru cei care
aruncă gunoiul la întâmplare ar trebui să fie
susținută de reprezentanții Consiliului local
deoarece aceste măsuri sunt necesare în
vederea diminuării poluării și asigurării
unui mediu curat și sănătos pentru cetățeni.

DECALARAȚIA DE CONSTITUȚIONALITATE
• Politica publică propusă de clasa noastră este în conformitate cu
prevederile Constituției României:
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 tratatele internaționale, inclusiv normele
Uniunii Europene în domeniu (Titlul II, Capitolul 2, art. 20).
• Argumente:
- politica publică propusă va asigura protecția și sănătatea mediului și
a tuturor cetățenilor comunei

Model proiect de act normativ al Consiliului local
Hotărârea Consiliului Local nr.../data.......
privind aprobarea achiziționării, montării de cosuri de gunoi în locurile publice și
stabilirea unor măsuri privind sancționarea persoanelor aruncă gunoiul în alte locuri decât cele
special amenajate
Consiliul Local Ziduri
•Având în vedere Expunerea de motive nr.../data..............
•Având în vedere avizele departamentelor relevante ale administrației locale
•Având în vedere avizele comisiilor relevante ale Consiliului Local
În baza legislației relevante
În baza articolelor din Legea privind Administrația Publică Locală care dau dreptul Consiliului XY să adopte o astfel de
hotărâre
Hotărăște
Art 1 – Se aprobă sumele necesare achiziționării de coșuri de gunoi pentru colectareaa deșeurilor pe străzile principale din
satele Ziduri, Lanurile, Heliade Rădulescu, Costieni, Zoița și Cuculeasa.
Art. 2 - Prin intermediul sistemului video de supraveghere montat la nivelul comunei se va asigura identificarea persoanelor
care aruncă gunoiul în alte locuri decât cele special amenajate.
Art. 3 - Abandonarea deșeurilor se pedepsește, potrivit legislației în vigoare cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru
persoanele fizice și de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice. În plus, cei care aruncă deșeuri ilegal sunt
obligați prin lege să curețe zona și să plătească, pe lângă amendă, costurile de eliminare a gunoaielor prin societăți
specializate
Art 4 - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza departamentele relevante ale administrației
Art 5 Prezenta hotărâre se comunică:
•- Instituției Prefectului
•- Departamentelor relevante din administrație
•- Comunității locale prin afișarea pe site-ul istituției

SCRISOAREA OFICIALĂ
Către,
UAT COMUNA ZIDURI
Subsemnații, elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnaziala Ziduri din comuna Ziduri, 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 naționale, societăților
comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm următoarea propunere:
•
Reducerea poluării mediului înconjurător la nivelul comunei prin punerea în practică a următoarei
măsuri/soluții: Amplasarea coșurilor de gunoi în fiecare sat pe principalele străzi și stabilirea de sancțiuni pentru
persoanele fizice și juridice care aruncă gunoiul la întâmplare.
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:
1.
Prin adoptarea acestei soluții se vor economisi şi conserva resursele naturale.
2.
Eliminarea surselor de poluare aduce beneficii pentru sănătatea oamenilor și ar contribui la abordarea
schimbărilor climatice.
3.
Prin reciclare și utilizarea mai responsabilă a produselor din plastic se reduc enorm riscurile asupra
mediului, respectiv a sănătății oamenilor.
din PET-urile reciclate se poate fabrica o gamă variată de produse: folii pentru izolarea acoperişurilor,
componente pentru industria auto sau pentru corpurile de iluminat, kerosen pentru avioane, material textil etc. În
acelaşi timp, pentru depozitarea PET-urilor, sunt necesare spaţii foarte mari. Aşa că cel mai indicat este să contribuim
la reciclarea acestora.
Prin reciclarea unei tone de plastic se economisesc 1,8 tone de petrol şi se câştigă 6 m³ de spaţiu pentru
depozitarea deşeurilor.
Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email
[scoalazoita_bz@yahoo.com]. Dacă este cazul, puteți face referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua
după terminarea stării de urgență/alertă.
Nume, prenume elevi

FINALIZAREA PROIECTULUI
• PORTOFOLIU
1. Sectiunea de
documentare (dosar
cu materiale
informative,
chestionare, fise de
activitati, poze, etc.)
2. secțiunea de
prezentare (panouri
informative - ppt)

Documentare

Prezentare

PROIECT „CETĂȚEANUL”
„ÎMPREUNĂ ZIDIM
VIITORUL!”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZIDURI, JUD. BUZĂU
ELEVI:
BANU ȘTEFAN
BERCEANU CĂTĂLINA
CALCAN DRAGOȘ ȘTEFAN
CIAUSU EMANUELA ELENA
COJOCARU ANDREEA FLORENTINA
FERARU MIRELA
JERCAN ALEXANDRU GEORGIAN
MILOȘ ELISA
MUTI ANDRA ANDREEA
PREDA ALISA ANDREEA
PĂTRÂNOIU IONUȚ MĂDĂLIN
RADU ALEXANDRA TEODORA
STANCIU ALEXANDRU SORINEL
ŞERBĂNOIU ANDREEA GEANINA

