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DESPRE PROIECT ȘI CAMPANIE 

  
A.O. “Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor”(în continuare AVD)  este beneficiara 
Programului de Granturi Mici cu susținerea financiară a Guvernului Suediei și suportul 
Centrului Național de Mediu și implementează în mun. Strășeni proiectul “Cetățean 
informat pentru un râu mai curat”. Proiectul este implementat în parteneriat cu Primăria 
mun. Strășeni în perioada februarie-octombrie 2022. 
 
Prin intermediul acestui proiect, AVD își propune în comun cu Primăria mun. Strășeni să 
abordeze una din cele mai grave probleme de mediu din localitate – poluarea și 
contaminarea apelor din rîulețele care traversează localitatea și care se revarsă în rîul Bîc. 
În acest proces, accentul prioritar fiind pus pe comunicarea, informarea și implicarea 
populației. Campania de informare și colectare a deșeurilor este o activitate parte a 
proiectului, realizată cu scopul de a educa un comportament responsabil în rândul tinerei 
generații, iar prin intermediul acestora de a stimula spiritul participativ și în rândul maturilor: 
părinţi, bunici, prieteni, colegi, angajați, etc 
 
Rezultatul principal urmărit prin prezenta campanie de colectare și informare este de a 
reduce cantitatea de deșeuri depozitate la gropile de gunoi sau ajunsă în rîulețele din 
localitate, creșterea ponderii deșeurilor reciclabile colectate selectiv și valorificarea finală a 
acestora, formarea atitudinii morale și civice ale tinerilor/cetățenilor cu privire la rezolvarea 
problemelor de mediu și a unui mod sănătos de viață. Aplicarea cunoștințelor dobândite vor 
contribui la îmbunătățirea calității serviciilor de salubrizare și dezvoltarea unei culturi bazate 
pe respect față de mediu și semenii săi, iar odată cu acestea - reducerea impactului 
deșeurilor asupra mediului și sănătății. 
 
PERIOADA DESFĂȘURĂRE CAMPANIE 

Campania de informare și colectare selectivă a deșeurilor solide din va fi lansată la data de 
18.03.2022 de Ziua Globală a Reciclării şi va dura până la data de 05 iunie 2022, de Ziua 
Mondială a Mediului.  
 
PARTICIPANȚI CAMPANIE 

Participanții eligibili sunt toate instituțiile de învăţământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal, 
precum și bibliotecile publice împreună cu abonații săi din mun. Strășeni, în cooperare cu 
societatea civilă și autoritățile publice locale. În cadrul campaniei este binevenită și 
implicarea instituțiilor publice și private din municipiu Strășeni pentru a se debarasa corect 
de deșeurile acumulate și a oferi un exemplu comunității din care fac parte. 
 
ÎNREGISTRARE CAMPANIE 

Pentru înregistrare în campanie, reprezentatul din partea instituțiilor participante trebuie să 
completeze formularul online  https://forms.gle/5xwtp6jkCaZUuDw76  până la data de 14 
martie 2022. 
 
ACTIVITĂȚI PROPUSE 

• Lansarea oficială la data de 18 Martie 2022, cu ocazia Zilei Globale a Reciclării a 
campaniei în cadrul instituției înregistrate (anunț public, lecții informative, poster 
imformativ, etc); 

• Elaborare materiale vide, foto şi divertisment (cântec, teatru şi dans), reflectând 
viziunea elevilor vis-a-vis de starea râului Bîc; 

• Organizarea concursului de colectare deșeuri din plastic, hîrtie/carton și deşeuri 
electronice şi electronice. Este important de promovat colectarea selectivă corectă a 

https://forms.gle/5xwtp6jkCaZUuDw76
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plasticului: deșeurile din plastic curățate și comprimate se adună în plasele instalate 
din localitate; 

• Organizarea lecțiilor practice, ateliere de creație care promovează reutilizarea 
deșeurilor solide; 

• Participarea la activități de salubrizare, etc. 
 
Alte activități propuse la alegere: 

• Ateliere/forum de discuții despre problema poluării apelor din localitate, colectare și 
reciclare deșeuri: cum convingem comunitatea să colecteze separat deșeurile și să 
nu le abandoneze ilegal în locuri neautorizate;  

• Vizionări de filme documentare / reportaje și discuții;  

• Elaborarea unui set de reguli de urmat acasă – comportament de economisire și 
reciclare a resurselor;  

• Realizarea de machete colorate, afişe şi flyere pentru promovarea acțiunilor în 
comunitate;  

• Realizarea de îndemnuri, mesaje ecologice pe tema activităților Proiectului;  

• Identificarea unui interval/ritm regulat pentru un anumit tip de acțiune – ex. „marți, 
colectăm DEEE cu voi”, “Ziua PET-urilor colectate separate și comprimat”, etc;  

• Conferirea unui statut special celor mai activi elevi într-o anumită perioadă (de ex. 
„Ambasadorul reciclării” în luna respectivă (...)”);  

• Competiții de creații literare (sloganuri, poiezii, ghicitori, eseuri) ;  

• Organizarea de expediții în comunitate, pentru identificarea zonelor afectate de 
poluarea cu deșeuri aruncate în amestec (vizitarea poligonului de deșeuri din 
comunitate);  

• Crearea şi efectuarea unor sondaje, anchete, chestionare în rândul colegilor și al 
comunității, referitor la nivelul de conștientizare a riscurilor de poluare prin 
depozitarea și/sau debarasarea necorespunzătoare a deșeurilor generate;  

• Evenimente care presupun implicarea mai multor membri ai comunității (ex. 
Campanii de salubrizare, etc). 

 
SURSE UTILE 

 

Poluarea apei, cum se 
produce, care sunt 
consecințele și cum se 
poate preveni? 

https://stratos.ro/poluarea-apei/  
https://reciclare-carton.ro/poluarea-apelor-ce-este-de-ce-
se-produce-si-cum-o-putem-stopa/ 

Nici un rîu curat în Moldova 
 

https://protv.md/actualitate/niciun-rau-curat-in-moldova-
tone-de-deseuri-plutesc-pe-ape-cum-comenteaza 
autoritatile-si-ce-spun-expertii-video---2565023.html 

Cote alarmante de poluare 
a râului Bâc  

https://www.youtube.com/watch?v=2lSR_YrXzzc 

Diminueaza poluarea 
apelor prin 3 schimbari 
simple in viata de zi cu zi  

 

https://www.beko.ro/blog/2021/06/11/diminueaza-
poluarea-apelor-prin-3-schimbari-simple-viata-de-zi-cu-zi 

Povestea bidonului de 
plastic 

https://www.youtube.com/watch?v=GY3ssbnpcWY  
 

Reciclarea deșeurilor 
menajere 
 

Recomandăm jocul ECOTIC pentru a consolida materia 
studiată https://www.caravanaecotic.ro/play/ 

https://stratos.ro/poluarea-apei/
https://reciclare-carton.ro/poluarea-apelor-ce-este-de-ce-se-produce-si-cum-o-putem-stopa/
https://reciclare-carton.ro/poluarea-apelor-ce-este-de-ce-se-produce-si-cum-o-putem-stopa/
https://protv.md/actualitate/niciun-rau-curat-in-moldova-tone-de-deseuri-plutesc-pe-ape-cum-comenteaza%20autoritatile-si-ce-spun-expertii-video---2565023.html
https://protv.md/actualitate/niciun-rau-curat-in-moldova-tone-de-deseuri-plutesc-pe-ape-cum-comenteaza%20autoritatile-si-ce-spun-expertii-video---2565023.html
https://protv.md/actualitate/niciun-rau-curat-in-moldova-tone-de-deseuri-plutesc-pe-ape-cum-comenteaza%20autoritatile-si-ce-spun-expertii-video---2565023.html
https://www.youtube.com/watch?v=2lSR_YrXzzc
https://www.beko.ro/blog/2021/06/11/diminueaza-poluarea-apelor-prin-3-schimbari-simple-viata-de-zi-cu-zi
https://www.beko.ro/blog/2021/06/11/diminueaza-poluarea-apelor-prin-3-schimbari-simple-viata-de-zi-cu-zi
https://www.youtube.com/watch?v=GY3ssbnpcWY
https://www.caravanaecotic.ro/play/
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Reciclarea deșeurilor 
electronice 

https://www.youtube.com/watch?v=7aoanreD-J8 

10 reguli pe care trebuie să 
le știi atunci când îți propui 
să colectezi selectiv 

https://www.youtube.com/watch?v=C4TEBNb-zn8&t=336s  

 
VIZIBILITATE CAMPANIE 

• Pentru a asigura vizibilitatea activităților realizate în cadrul campaniei, toate 
materialele  vor fi distribuite pe pagina web si de facebook a instituției Dvs, dar și pe 
pagina de grup a proiectului  - Spune NU poluării cu DEȘEURI!. 

• Încurajați cât mai multe persoane / tineri să disemineze informațiile și materialele 
realizate pentru a oferi acces populației din comunitatea dvs de a prelua bune practici 
și contribui la reducerea poluării.  

• Este obligatoriu să remiteți și pe adresa de email info@e-circular.org poze/linkuri și 
alte materiale referitor la activitățile planificate/realizate.  

 
ECHIPA DE IMPLEMENTARE PROIECT 

Pentru detalii/suport puteți contacta echipa de implementare a proiectului “CETĂȚEAN 
INFORMAT PENTRU UN RÂU MAI CURAT”: 
 

• Aurelia BAHNARU,  
Manager proiect, email: aurelia@e-circular.org, tel: 060509934 
 

• Arcadie ROMANCIUC,  
Asistem proiect, email: dejanromanciuc@gmail.com, tel: 068715668 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7aoanreD-J8
https://www.youtube.com/watch?v=C4TEBNb-zn8&t=336s
https://www.facebook.com/groups/410712176598319
mailto:info@e-circular.org
mailto:aurelia@e-circular.org
mailto:dejanromanciuc@gmail.com

