PROIECT CETĂȚEANUL
ANUL ȘCOLAR 20212022
CLASA a VIII-a A
PROFESOR FLORESCU DANIELA-ELENA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GĂLBINAȘI, JUDEȚUL BUZĂU

PROBLEME IDENTIFICATE:
•

1. A CÂINILOR COMUNITARI

•

2. POLUAREA FONICĂ

•

3. RECICLARE SELECTIVĂ DEFICITARĂ

•

4. LIPSA LIMITATOARELOR DE VITEZĂ ÎN COMUNĂ

SELECTAREA UNEI PROBLEME
•

1.RECICLARE SELECTIVĂ DEFICITARĂ- 9 VOTURI

•

2. CÂINII COMUNITARI- 4 VOTURI

•

3. POLUAREA FONICĂ -3 VOTURI

•

4. LIPSA UNOR LIMITATOARE DE VITEZĂ ÎN COMUNĂ-2
VOTURI

EXPLICAREA PROBLEMEI

În acest moment, România reciclează doar
13% din gunoiul produs în ţară, deşi ţinta
pentru următorii ani este de până la 50%, iar în
2030 trebuie să reciclăm 65% din ce aruncăm
la tomberon, potrivit angajamentelor luate de
România în cadrul Uniunii Europene.

DE CE TREBUIE SĂ RECICLĂM?
•

Reciclarea materialelor refolosibile reduce
drastic consumul resurselor naturale
(petrol, apă, energie) precum şi nivelul
emisiilor nocive în aer.

• reciclarea este cea care presupune cel mai
mic efort din partea societății.
•

•

Fiecare dintre noi, ca reprezentant al
comunității, are puterea şi obligația de a
influența procesul de ecologizare a
propriului oraş sau a zonei unde îşi petrece
vacanța
Vom putea contribui, ajuta si proteja mediul
inconjurator reducand nivelul de poluare,
economisind energie.

•

Reciclarea reduce poluarea aerului si a
apelor si ajuta la economisirea apei, a
resurselor cat si din punct de vedere
economic si aduce o imbunatatire
considerabila a calitatii vietii.

•

Reciclarea responsabila aduce beneficii atat
individului cat si societatii in care traim.

•

Atunci cand reciclarea ne intra in rutina, nu
vom mai avea nevoie de atatea spatii de
depozitat a deseurilor.

•

Reciclând, reducem consumul de resurse
naturale.

POLITICA PUBLICĂ PRIVIND
RECICLAREA
•

Legea 211/2011

•

Începând cu 28 iunie 2016 au intrat în viogoare OUG nr.38 și OUG nr.39 care
modifică legislația care reglementează gestionarea deșeurilor, în contextul în
care România riscă penalități substanțiale datorită nerespectării targetului
stabilit de către Uniunea Europeană.

•

Odată cu acceptarea României în cadrul Uniunii Europeane, ca membru cu
drepturi depline, printre multe altele, avem îndatorirea de a respecta
reglementările menționate în cadrul DIRECTIVA 2008/98/CE emisă de către
Parlamentul European în 19 noiembrie 2008. În acest sens, începând cu anul
2010 colectarea selectivă a deșeurilor a devenit obligatorie în instituțiile
publice din România conform LEGE nr. 132 din 30 iunie 2010.

PLANUL DE ACȚIUNE
 Organizarea

unei campanii de informare a cetățenilor privind modul corect de colectare
selectivă, precum și riscurile care pot apărea în urma ignorării lor. prin intermediul paginii de
Facebook a primăriei Gălbinași, la care să contribuie și elevii, cu mici filmulețe, materiale
informative sau afișe făcute de ei, în cadrul acestui proiect.

 Postarea

pe site-ul primăriei a informațiilor relevante pentru cetățeni privind reciclarea, într-o
formă accesibilă, și cu imagini, infografice etc.

 Afișarea

în școlile din comună, primărie, insituții si agenți economici din comună a celor mai
importante aspecte privind selectarea colectivă;

 Organizarea la anumite intervale de timp a unor activități comune, colective privind reciclarea.

