
DISCUȚII ȘI SOLUȚII

Rezultatele concursului de 

fotografii “Fără Plastic mă

simt Fantastic”



Locul I, Premiul de 2000 lei. Corina Doni



“Plasticul este un element de comoditate, pe care unii îl consideră

indispensabil. Aproape toate PET-urile și obiectele de unică

folosință ce sunt aruncate în coșurile de gunoi, ajung în gropile de

deșeuri sau în mediul înconjurător. Prin aceste fotografii doresc să

motivez oamenii să înlocuiască plasticul cu materiale reciclabile sau

biodegradabile. Nu este greu să păstrăm curate locurile de recreere

și la posibilitate să le curățăm. În poze am dorit să arăt că noi putem

să înlocuim plasticul, că nu trebuie să așteptăm lumea să devină

mai bună, schimbarea începe de la fiecare din noi.”

Mesajul 

transmis de 

Corina Doni



Locul II, Premiul de 1000 lei. Beatrice Ciobanu



“Împreună cu sora mea deținem o mică afacere cu torbițe ecologice

confecționate din 100% bumbac natural, pe care le pictăm cu culori

speciale pentru textile cu orice design dorit de client. Prin vânzarea

acestor torbițe noi promovăm utilizarea acestora la cumpărături,

reprezentând o alternativă ecologică a pungilor de plastic. Cel mai

important este faptul ca o facem prin propriul exemplu, utilizându-le și

oferind publicului o alternativa mai economă și totodată sustenabilă.

Torbițele create de către noi pot fi utilizate pentru diverse scopuri, și eu

și sora mea încurajăm oamenii să le folosească pentru binele planetei și

pentru binele nostru”

Mesajul 

transmis de 

Beatrice 
Ciobanu



Locul III, Premiul de 500 lei. Iulia Borș



“Plasticul e peste tot. A început să fie produs în cantități industriale acum 70 de ani 

și a devenit, în timp, simbolul societăților de consum și una dintre cele mai grave 

amenințări la sănătatea planetei. Sticla poate fi reciclata prin topire la infinit, fără a-

și pierde proprietățile. De asemenea, costurile de reciclare sunt mai mici decat

cele de producție a sticlei din materii prime, economisind astfel energie.Sticla

incolora este mai valoroasă, căci poate fi refolosită în mai multe scopuri. Pungile

sunt utilizate foarte frecvent în ziua de astăzi și, neputând fi reciclate, acestea

reprezintă un adevărat pericol pentru mediul înconjurător. Înlocuirea demna a 

pungelor de plastic, sunt mai sigure pentru oameni și natură.De aceea ar

trebui să le evităm pe cât posibil, înlocuind pungile de plastic cu cele

reutilizabile și am putea schimba sacoșele non-regenerabile, care poluează

inevitabil pământul și apele, cu traiste textile, care pot fi refolosite.”

Mesajul 

transmis de 

Iulia Borș



Contribuția/creativitatea celorlați participanți la concurs

Bordeian Andrei Grișca Amelia Jelihovschii Diana Mîndrescu Nichita



Contribuția/creativitatea celorlați participanți la concurs

Rusu Renata Zabulica Dumitru Melnic Angela Alina Cristea



Concursul de fotografii cu tema “Fără Plastic mă simt Fantastic” a fost lansat de 

A.O. Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor cu sprijinul financiar al Uniunii

Europene în cadrul Proiectului “Dezvoltarea capacităților organizațiilor societății

civile” care este un proiect regional implementat de ERIM (anterior IREX Europe).


