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Deoarece  suntem  alarmați și  îngrijorați de ultimele 

semnale primite de la UE ce ne  atenționează că vom  plăti  

amenzi de mediu de 124.000 de euro pe zi pentru 

depozitele neconforme și 200.000 de euro /zi pentru 

absența colectării selective a deșeurilor,  deoarece  nu  ne  

respectăm  angajamentele  asumate la aderare și  trebuie  

să  facem ceva pentru a reduce dezastrul. De aceea  

ASOCIATIA  noastra, EURO  TULCEA  a propus 

SOCIETATII  SERVICII PUBLICE ca impreuna  cu  Primaria  

si  cu  sprijinul  Inspectoratului  Scolar  TULCEA sa  

derulam  Proiectul „ELEVII  TULCENI  COLECTEAZĂ  

SELECTIV ȘI  VALORIFICĂ  CREATIV  DEȘEURILE  LA  

ȘCOALĂ  ȘI ACASĂ”  Dorim  să antrenam  elevii  si  prin  

ei  familiile  lor,  cadrele  didactice  si  chiar  intreaga 

comunitatea la menținerea curățeniei și colectării selective 

a deșeurilor  .Am ales să implicăm elevii, deoarece prin 

pasiunea  perseverenta  lor duc societatea mai departe, 

astfel că inclusiv în aspectele privind reciclarea, colectarea 

selectivă și protecția mediului, acțiunile lor pregătesc viața 

și societatea pe care și-o doresc și în care vor trăi Proiectul 

urmărește pe lângă educarea și implicarea tinerei generații 

și conștientizarea comunităților cu privire la starea mediului 

și la impactul pe care acesta îl are asupra fiecăruia.   



 

 

SCOP 

 Constientizarea elevilor  si  prin  ei  a  

familiilor  lor privind  importanta  si  

necesitatea  colectarii  selective. 

- păstrarea curăţeniei în școală, familie, comunitate;  

- să se informeze despre problematica poluării mediului cauzată de deșeuri, să 

găsească soluții de reducere a acestor aspecte, să valorifice deșeurile generate și să le 

colecteze selectiv;  

- să participe voluntar la menţinerea curăţeniei şcolii, parcurilor, cartierului, orașului 

alături de părinți și profesori;  

- să- si formeze deprinderi de colectare selectivă;  

- să le dezvolte creativitatea prin reutilizarea creativă  a unor deșeuri;  

- practicarea voluntariatului activ pentru formarea conduitei morale și civice a elevilor și 

alfabetizarea lor în probleme de mediu; 

-conștientizarea elevilor și prin ei a părinților și  a  comunitatii că deșeurile  trebuiesc  

privite  ca  resurse  ce  duc  spre  o  economie  circulară care  sa  ne  asigure  un  viitor  

durabil. 

 

          OBIECTIVE 



 TULCEA 

 RECICLEAZA 

PROIECTUL  VA  AVEA  O  COMPONENTA: 

- de educație civică,  

- de dezvoltare comunitară durabilă   

- de protecție și alfabetizare a mediului   

 

    

SE  VA  DERULA  PE  4  DIRECTII 

-  informare, promovare, conștientizare, 

dezbateri, studii  de  caz; 

 -  activități  practice de ecologizare, colectare  selectivă, valorificare  a  deșeurilor  

combinată  cu  instruire  în  domeniu  și  sondarea  opiniei  publice  despre  serviciile  

oferite  de S. C. SERVICII PUBLICE S. A. TULCEA; 

- ateliere  creative  de  valorificare  a  deșeurilor  și  realizarea  de  pliante, afișe, 

expoziții; 

- școala  de  vară.  

Ne  mai  propunem  ca  o  dată  pe  lună  să  instituim  DIPLOMA „ȘCOALA  MEA  E  

CEA  MAI  CURATĂ  ȘI  CREATIVĂ”. 

 

     CREATIV 



CUM ? 
Aici venim cu o noutate în abordarea unui proiect. Vă propun pe lângă o 

schimbare de atitudine față de curățenia din școală, familie și comunitate 

existentă până acum și o nouă abordare a unui proiect în 4 pași: 

SA CONSTIENTIZAM 

Că avem o problemă, in cazul  nostru  

deșeurile sunt  problema; 

STRATEGII 

să găsim resursele şi să identificăm o strategie de lucru  dar 

şi oamenii / echipa  care pot să o pună în practica; 

să ne punem în aplicare planurile, să avem curajul de a 

fi creativi şi să avem responsabilitatea propriilor 

acţiuni. Tot ce facem să fie relevant pentru noi şi 

pentru cei din jurul nostru, să producem schimbarea 

pe care vrem și o dorim;  

Sa  analizam  daca  scopul a  fost  atins  si  sa  evaluam cu  

responsabilitate   toti  pasii  parcursi  in derularea  

proiectului 

ACTIVITATI 

EVALUARE 



REGULAMENT 

La acest concurs pot participa elevii claselor I-XII 

grupați în 3 secțiuni distincte:  

 - CICLUL  PRIMAR  

 - CICLUL  GIMNAZIAL  

 - LICEU  

 

Echipajul înscris în concurs va fi format din 5 

elevi coordonat de 1 cadru  didactic. 

1.  Înscrierea în concurs se face prin completarea cererii anexate și transmiterea ei 

în original și semnată la adresele:                                                                                                                       

CLAUDIA  IOSIFESCU : ciemd2005@yahoo.com , tel.0748191035    

RODICA  NICOTITOV: nicotitov rodica@yahoo.com , tel :  0748238520  

Echipa se implică în responsabilizarea colegilor,  în asigurarea unui  mediului  

ecologic în care să se  desfăşoare  activitatea , au putere de convingere sau calităţi 

de lider pentru a-şi mobiliza colegii.  

2. Lunar unităţile de învăţământ / clasele implicate vor organiza campanii de predare 

a materialelor reciclabile, apoi  vor nota în fişa de concurs numărul bonului care să 

confirme predarea şi cantitatea predată.  

3. Lunar / trimestrial  se va completa un jurnal cu activităţile organizate, sondaje, 

dezbateri, evoluţia proiectului.   

4. Lunar se  va  decerna diploma „ȘCOALA  MEA  E  CEA  MAI  CURATĂ  ȘI  

CREATIVĂ”. 

 

 

MODUL DE PARTICIPARE: 



MAI  
- Format ecipa, stabilit  responsabilitati  

- Stabilirea  unui  calendar  propriu  al  

fiecarei  echipe  

- Stabilirea  modului  propriu  de  abordare  

a  proiectului  

- Saptamana  Stiati ca...? 

IUNIE 
- Amenajarea  coltului  verde 

- Afisarea  echipei si  calendarului  activitatilor  

- Instruire  participanti -  activitate  comuna  

- Saptamana  HARTIEI  

- Propuneri  activitati  de  vacanta  

IULIE & AUGUST  -  SCOALA  DE  VARA  
- Stabilirea participantilor 

- Calendarul desfasurarii- de 2-3  ori  pe  sapt  

- Activitati  creative 

- Dezbateri 

- Activitati  recreative 



- Ziua  Mondiala  a  Curateniei- activitate  comuna  

- Dezbateri  despre  colectarea  selectiva 

- Saptamana  PET-ului  si  a  DOZEI 

- Amenajare  expozitie  cu  materialele  realizate  la  

Scoala  de  vara  

OCTOMBRIE 
- Sondaje  

- Curatenie  in  Spatiul  verde  al  scolii  

- Pregatirea  Portofoliului  si  Posterului 

- Saptamana  ECO  

- Saptamana  STICLELOR  si  BORCANELOR 

NOIEMBRIE 
- Saptamana  SACOSEI  ECO  

- Evaluarea  fiecarei  echipe   

- EVALUAREA  FINALA  

- Incheierea  Proiectului 

- Concluzii 

- PREMIERE 



Se  vor  organiza  : 

campanii   

constientizare 

monitorizari 

dezbateri 

sondaje 



FINALIZAREA  ŞI EVALUAREA: 

Se vor  prezenta în concurs  şi se vor  puncta:  

- portofoliu  ; 

- poster ;  

- prezentarea activităţilor ca ppt sau film de maxim 7 

minute ; 

- fise cu managementul deşeurilor  in  gospodaria / 

scoala  proprie conform modelului din anexe                   

- chitantele  cu  cantitatea  de  deseu  predata  

- expoziţie de  colectare  creativă 

JURIZAREA: 

 

Juriul este format din  reprezentanti de la :  

  - S. C. SERVICII PUBLICE S. A. TULCEA   

  - Primaria  Tulcea 

  - Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea 

  - ASOCIATIA  EURO  TULCEA 

 

ALTE  PRECIZĂRI : 

Participanţii sunt obligaţi să realizeze toate acţiunile cuprinse în proiect. 

 

 



Spiru   Haret 1 

Colegiul Nic. Cornateanu 1 

Colegiul  Henri 9 Liceul I Creanga 1 

Liceul  

Brad 
 Segal 12 

Coanda 

 Alexandru Ciucurencu 7 Scoala 12- 4 

Scoala Grigore  Antipa2 

Grup 4 

 Scolar 

 Danubius 

Liceul  

Gr.  Moisil 

 Colegiul 

BRAVOO! 

Gimnaziu 

Ciclu Primar 

Liceu 

VI E 

VIIB 

IX C 

IX B 



VENITI  ALATURI  DE  NOI   



PENTRU  UN  ORAS  CURAT 





Nr. 

crt. 

Tip deșeu Reciclare Reducere Refolosire / 

valorificare 

Predare 

Nr. 

Chitanță / 

cantitate 

Observații 

1.  Hârtie  

2.  Carton 

3.  Plastic 

4.  Sticle 

si  borcane    

FISE 
Modele  de  fise  ce  trebuiesc completate  de  participanti  



GENERARE  DESEU 

 

NR         

CR 

        LUNA DESEU 

GENERAT 

DESEU 

VALORIFICAT 

DESEU 

ELIMINAT 

OBS. 

    

  

  

  



CANTITATE  DESEU  PRODUS 

 

N

R 

C

R 

DATA  

/ 

LUNA 

PRODUS  

CONSUMAT 

DESEU GENERAT CANTITATE  

DESEU 

DRUM  

 DESEU 

OBS. 

      

  

           

        


