Proiect Cetățeanul
Clasa a VII-a A
Școala Gimnazială „Sﬁnții Voievozi”

PREZENTAREA
PROIECTULUI

Problema
Tăierea copacilor este o problemă comună în zilele noastre și trebuie
rezolvată cât mai repede posibil. Tot mai mulți copaci sunt defrișați ilegal din
cauza unor legi ineficiente, pe care din ce în ce mai mulți oameni le trec cu
vederea.

Există mai multe motive pentru care oamenii
taie copaci cum ar fi:
1. Tăierea pentru producție
2. Tăierea restrictivă
3. Tăierea pentru materiale
4. Tăierea de formare
5. Tăierea de întreținere
Niciuna din tipurile de tăieri de mai sus nu
este periculoasă, cum este cea a tăierii
abuzive a copacilor, făcută în mod inconștient,
de oameni fără vreo specializare, care taie
copaci în cantități industriale pentru a își
îndeplini propriile interese.

Cauzele defrișării sunt: nepăsarea oamenilor de natură și dorința de a își
îndeplini exclusiv dorințele lor pentru venituri financiare, sancționarea ”blândă”,
informarea insuficientă cu privire la deteriorarea planetei pe calea tăierii
copacilor în mod ilegal.

Tăierea copacilor ne poate afecta în mod
direct, pe noi toți, deoarece prin defrișările
abuzive, făcute anual, puritatea aerului
scade considerabil. De asemenea aceasta
activitate, făcută în mod repetitiv, duce la
distrugerea ecosistemului a florei și faunei.
Deja putem observa consecințele practicării
necontrolate a acestei activități.

În conformitate cu prevederile art. 107 din
Legea nr. 46/2008 tăierea, ruperea sau
scoaterea din rădăcini ilegală de copaci
poate duce de la 2 luni până la 6 luni de
închisoare, depinde de cantitatea de lemn
tăiat ilegal.
Având în vedere prevederile art. 104 din
Legea nr. 46/2008 individul are obligația de
a răspunde penal, disciplinar, material sau
civil.

Prezentarea soluției
Prevenirea expolatării ilegale a pădurilor se poate realiza
prin campanii media de informare a populaţiei sau aplicaţii
de raportare a fraudelor în transportul şi exploatarea
materialului lemnos.
Ținând cont că mediul online este într-o continuă
expansiune, rețele de socializare fiind un element
important din viața oamenilor, considerăm că o campanie
de informare ar trebui să țină cont de realitățile vremii și
că ar trebui să fie diferențiată în funcție de vârstă, iar
clasicele afișe și pliante să fie uzitate doar în mod
subsidiar.

Astfel, pentru copii se pot realiza scurte clipuri publicitare animate, astfel încât să poată
învăța într-un mod interactiv necesitatea protejării pădurilor.
Pentru tineri şi adulţi se vor realiza spoturi publicitare difuzate în mediul online şi TV,
accentul punându-se în mediul online, unde pot să fie realizate diferite campanii de către
influenceri.
De asemenea, pot fi invitați specialiști în domeniu care să prezinte consecințele defrisării,
dar aceștia trebuie să-și adapteze discursul, punând accentul pe latura interactivă. Se pot
amplasa afișe care să vorbească și să susțină mesaje pentru mediu.

Totuși pot să fie evidențiate și dezavantaje, precum putem aminti costurile destul de
ridicate ale unor asemenea campanii și posibilitatea de a nu se ajunge la rezultatul dorit,
impactul fiind unul scăzut.
De asemenea, s-a analizat și soluția care consta în amplasarea unor sisteme de
monitorizare video în zonele împădurite, fiind evidențiate avantejele și dezavantajele
acesteia, dar colectivul clasei a votat prima soluție prezentată.

Propunere de politică publică
Instituția: Instituția care ar trebui să adopte politica publică propusă este Ministerul Mediului,
Apelor și Pădurilor, având în vedere faptul că această instituție realizează politică la nivel
naţional în domeniile protecţiei mediului înconjurător, economiei verzi, biodiversităţii, ariilor
naturale protejate, schimbărilor climatice cu privire la toate sectoarele şi subsectoarele pe care
le administrează, elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi armonizare a
acestor activităţi în cadrul politicii generale a Guvernului, asigură şi coordonează aplicarea
strategiei Guvernului în domeniile sale de competenţă, îndeplinind rolul de autoritate de stat,
de sinteză, coordonare, reglementare, monitorizare, inspecţie şi control în aceste domenii.
Ministerul Mediului acţionează pentru a proteja mediul şi resursele naturale, pentru a garanta
generaţiei actuale şi celor viitoare un mediu curat, în armonie cu dezvoltarea economică şi
progresul social.

Declarația de constituționalitate
Politica propusă de clasa noastră nu încalcă drepturile omului, Constituția
României și nici normele Uniunii Europene prin faptul că măsurile
exemplificate mai sus se derulează prin instituțiile statului. De asemenea,
politica propusă există de multă vreme, timp în care oameni cu o putere și un
impact mult mai mare, dar și cu atribuții în domeniu au încercat să rezolve
această problemă.

Hotărâre de Consiliu Local
HOTĂRĂȘTE
Art. 1: Se hotărăște obligativitatea plantarii a cate 5 arbori la fiecare copac defrișat.
Art. 2: Se hotărăște derularea unei campanii de informare pilot pe teme de mediu prin care se vor susține ore
interactive prezentate de specialiști în școli, grădinițe, licee, facultăți și companii.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se încredințează departamentele relevante ale administrației.
Art. 4: Prezenta hotarare se comunica:
-Instituției Prefectului Municipiului București;
-Primarului Municipiului București;
-Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor;
-Direcției naționale ROMSILVA;
-Direcțiilor silvice judetene;
-Ocoale silvice;
-Direcției de Mediu;
-Mass-media.

Scrisoare Oﬁcială
Către: Consiliul Local Sector 1
Subsemnații, elevii clasei a VII-a A de la Școala Gimnazială “Sfinții Voievozi”
din București, în baza drepturilor de petiționare, prevăzut în art. 51 din
Constituția României și având în vedere, în conformitate cu prevederile OG
nr 27/2002 cu modificările următoare, privind reglementarea activităților de
soluționarea a petițiilor, vă adresăm propunerea de a găsi o soluție împotriva
defrișărilor ilegale.
Problema menționată cuprinde tăierea frauduloasă a peste 20 de milioane
de metri cubi de lemn anual.

Au fost analizate următoarele opțiuni în ceea ce privește problema menționată:
- plantarea unor camere de vânătoare in zonele de risc și mare risc
-

angajarea personalului calificat pentru operarea camerelor
microfoane cu rază lungă
campanii de informare
creșterea amenzilor
plantarea a câte 5 copaci la fiecare copac tăiat

Opțiunile prezentate au fost supuse votului, iar rezultatul votului a fost soluția care sprijină
campaniile de informare.
Soluția propusă de clasa noastra este susținută de elevii clasei a VII-a.
Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de Educație
Socială.
Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la adresa de mail:
gheorghita.maria.daria@scoala1-sfintiivoievozi

În cadrul proiectului “Cetățeanul” am contactat urmatoarele
ONG-uri, cu speranța ca vor dori sa ne susțină :
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Asociația Mai Mult verde ( asociatia@maimultverde.ro )
Clubul Ecologic Unesco Pro Natura (office@pronatura.ro)
Asociația Copacul de Hârtie ( copaculdehartie@mediaorg.ro )
Asociația Ecologie Sport Turism ( contact@ecoest.ro )
Asociația Green Revolution ( office@greenrevolution.ro )
Centrul de Prevenire a Poluării ( office@cpp.org.ro )
Fundația Eco-civica ( office@eco-civica.ro )
Fundația Română pentru Energie si Mediu (miron_popescu@yahoo.com)
Fundația Terra Mileniul III ( office@terraiii.ngo.ro )
Asociația ECOASSIST ( georgiana.tatulescu@plantamfaptebune.ro)
(marin.toma@plantamfaptebune.ro )

Dintre ONG-urile enumerate mai sus , am primit un
răspuns de la următoarele :
-Asociația pentru Prevenirea și Combaterea Poluării
Mediului
-Asociația ECOASSIST

