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Fișă de proiect 2021 

I.  INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

I.1 
Titlul proiectului: 

 

“Program de conştientizare a populaţiei privind 

colectarea separată a deşeurilor - din  respect pentru 

mediu -” 

 

I.2 

Domeniul în care se 

înscrie proiectul: 

Specificaţi domeniul în 

care se înscrie proiectul. 

 

6.Protecția mediului/animalelor 

I.3 

Localizarea 

proiectului/zona din 

Bucuresti/Sectorul : 

Prin adresă, hartă, 

zonare. Se pot încarca 

hărți google, poze, etc. 

(platforma va stabili 

fiabilitatea formatării 

acestor date). 

 

 

Proiectul se va implementa in toate cele 6 sectoare ale 

Municipiului Bucuresti, iar activitatea pe teren se va 

desfasura in special in zona adiacenta punctelor de 

colectare separata a deseurilor, conform hartii din 

spatele linkului atasat. 

 

https://localizare.hartareciclarii.ro/?material=Lista%20complet%C4%83
https://localizare.hartareciclarii.ro/?material=Lista%20complet%C4%83
https://localizare.hartareciclarii.ro/?material=Lista%20complet%C4%83
https://localizare.hartareciclarii.ro/?material=Lista%20complet%C4%83
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I.4. 

Consultarea 

comunității: Descrieți 

cum au fost implicați 

membrii comunității în 

identificarea ideii de 

proiect 

Ideea de proiect a prins contur prin mai multe cai: 

1. Pe de-o parte consultarile s-au facut in mod fizic, 

membrii si voluntarii asociatiei ce locuiesc sau isi 

desfasoara activitatea in Municipiul Bucuresti au venit 

cu idei si sugestii de imbunatatire a gradului de 

colectare separata a deseurilor, moduri mai facile de 

colectare adresata atat persoanelor care locuiesc la  

case, cat si pentru cei care locuiesc la bloc.  

2. Pe de alta parte, ideea de proiect s-a conturat prin 

diversele participari ale membrilor asociatiei la multiplele 

intalniri online, intalniri dedicate in special imbunatatirii 

situatiei mediului in general si specific a imbunatatirii 

colectarii responsabile a deseurilor, a imbunatatirii 

calitatii aerului si gestionarea responsabila a resurselor 

naturale. Intalnirile au fost organizate fie de alte ONG uri 

de profil, fie chiar de catre autoritatile responsabile de 

gestionarea problemelor de mediu, cum ar fi: Consiliile 

locale, Primaria Municipiului Bucuresti, Ministerul 

Mediului. Un aport foarte important in conturarea ideii de 

proiect a fost si implicarea ambasadorilor diferitelor tari 

din Europa, prin prezenta lor la diversele dezbateri pe 

tema gestiunii deseurilor si conservarea resurselor 

naturale, dezbateri la care membrii Asociatiei 

Preocupati de Viitor au luat parte. 
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I.5 

Durata proiectului: 

Estimaţi durata de 

implementare a 

proiectului. 

02 Decembrie 2021 – 30 Noiembrie 2022, respectiv 12 

luni calendaristice 

I.6 
Beneficiarii 

proiectului: 

Specificaţi beneficiarii 

proiectului. 

Oamenii de toate vârstele, rezidenti si ne-rezidenti ai 

Municipiului Bucuresti 

I.7 

Iniţiatorul proiectului: 

 

 Denumire ONG 

 Nume, Prenume 

reprezentant legal al 

ONG. 

 

 

 

 

 

ASOCIAŢIA PREOCUPAŢI DE VIITOR 

Dănuţ Stanciu, Preşedinte 

 

 

I.8 

Datele de contact ale 

iniţiatorului:  

telefon, e-mail. 

+4 0747 121 232 

danut@preocupatideviitor.ro / 

ong@preocupatideviitor.org 

I.9 

Modul în care doriți să 

vă implicați în proiect, 

în calitatea dvs. de 

inițiator – dacă este 

cazul.  

 

Coordonator de proiect 

II .   DESCRIEREA PROIECTULUI  

II.1 

Utilitatea     

proiectului: 

a)Formularea problemei 

locale pe care proiectul 

își propune să o 

soluționeze. 

 

Încurajarea oamenilor de a colecta separat deşeurile 

valorificabile de cele nevalorificabile in propriile locuinte 

şi de a le depunde în spaţiile special dedicate, indiferent 

la ce distanţă faţă de locuinţă sunt amplasate acestea şi 

implicit creşterea implicării cetățenilor în comunitate. 

Pentru locatarii sectoarelor care nu au pubele stradale 

pentru a se debarasa de deseurile reciclabile, prin acest 

proiect ne propunem sa ajungem la asociatiile de 

proprietari si sa initiem intalniri tematice impreuna cu 

membrii acestora pentru a-i informa despre necesitarea 

mailto:danut@preocupatideviitor.ro
mailto:ong@preocupatideviitor.org
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colectarii separate a deseurillor in sacii pusi la dispozitie 

de salubristul local. Astfel, ne propunem reducerea 

cantitatilor de deseuri municipale ce ajung la depozitul 

de deseuri si marirea considerabila a cantitatilor de 

deseuri valorificabile prin activitati concrete de 

constientizare adresate populatiei Municipiului 

Bucuresti. 

II.2 

Acțiunile necesare 

pentru implementarea 

proiectului: 

Descrieţi acţiunile pe 

care le consideraţi 

necesare în scopul 

implementarii proiectului 

de către Municipalitate. 

a)Acţiunea 1……. 

b)Acţiunea 2…….. 

c)Acţiunea 3……… 

Activităţile proiectului se vor desfăşura in paralele in 

toate sectoarele Municipiului Bucureşti, pe mai multe 

planuri, după cum urmează: 

A1 

1.1.  Identificarea punctelor de colectare separată a 

deşeurilor in toate sectoarele Municipiului Bucureşti. Din 

datele colectate din sursele publice, respectiv Planul de 

gestionare a deseurilor din Municipiul Bucuresti 

2020-2025, sunt 3230 de astfel de puncte. La momentul 

începerii proiectului vom solicita  date noi din partea 

departamentelor specializate pentru managementul 

deseurilor din cadrul primăriilor de sector si de la 

salubristii cu sau fara delegare de gestiune pentru 

colectare deseuri municipale valorificabile ce presteaza 

serviciile de colectare de deseuri pentru populatia 

Municipiului Bucuresti. Perioada 03 Decembrie 2021 – 

07 Ianuarie 2022. 

1.2. Dupa primirea tuturor raspunsurilor, vom mapa 

aceste locatii intr-un program informatic si vom crea 

planul de acoperire, respectiv agenda intalnirilor cu 

asociatiile de proprietari in sectoarele unde numarul de 

pubele stradale este mai mic de 60 de locatii / sector ( 

sectoarele 2,5 şi 6). Perioada 09 Ianuarie 2022 – 12 

Ianuarie 2022. 

A2.  
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Prezentarea proiectului tuturor persoanelor şi  

instituţiilor interesate, prin anunţuri targetate si platite, 

conferinte si dezbateri.  Anunţul va pleca în primul rând 

de la Primăria Municipiului Bucuresti spre Primariile de 

sector iar de la acestea prin Serviciul Indrumare și 

Control - catre asociaţiile de proprietari. În al doilea rând 

anunţul va circula pe canalele media ( TV, radio - locale 

)  şi de socializare ale asociaţiei şi a voluntarilor, pentru 

a ne asigura de o mai mare vizibilitate. Perioada 03 

Decembrie 2021 – 30 Iunie 2022. 

 

A3. 

 3.1. Derularea proiectului: 

 In perioada Perioada 03 Decembrie 2021 – 30 Iunie 

2022 se vor selecta voluntari din partea Asociatiei 

Preocupati de Viitor cat si de la celelalte entitati 

interesate sa contribuie la acest proiect. Asociatia 

Preocupati de Viitor are peste 100 de voluntari activi si 

contracte de parteneriat cu mai multe ONGuri cu 

activitati de protectie a mediului si a intereselor 

oamenilor si animalelor. Selectia voluntarilor se va face 

nediscriminatoriu, fara a se tine seama de varsta, gen, 

orientari sexuale sau religioase. În continuare vom fi 

prezenţi atât în media (radio, televiziuni locale, 

platforme de socializare, etc.), cât mai ales în spaţiile 

publice adiacente punctelor de colectare identificate la 

punct 1.2, începand cu 09 Ianuarie 2022 până în 15 

Octombrie 2022  cu scopul de a aborda şi încuraja toate 

persoanele care aduc deşeurile colectate separat. 

Totodată se vor desfăşura activităţile descrise la punctul 

3.2. 

 



6 
 

3.2. Metoda de lucru: 

- abordarea persoanelor prin iniţierea unei conversaţii 

deschise cu scopul de a lăuda iniţiativa  de a colecta 

separat deşeurile. 

- se va descrie pe scurt pentru toate persoanele 

abordate - proiectul si sursa de finantare, respectiv 

Primaria Muncipiului Bucuresti. 

- premierea în mod simbolic cu obiecte sau produse 

mici  ( de tip magnet, insignă, dulciuri sănătoase în 

ambalaj biodegradabil  / reutilizabil, fructe, etc. ). 

- solicitarea de a-i include într-o tombolă care va avea 

ca premiu participarea în cadru un curs specializat de 

educaţie pentru protecţia mediului, îmbinat cu activităţi 

în aer liber pe decursul a 2 zile într-un centru dedicat 

activităţilor de învăţare şi petrecere a timpului liber. 

- solicitarea de a face poze şi filmuleţe cu persoanele 

care aduc deşeurile la centrele de colectare; materiale 

digitale vor avea ca subiecte diverse iniţiative proprii 

legate de deşeuri, de limitarea impactului asupra 

mediului şi despre rolul educaţiei pentru persoanele de 

toate vârstele; pozele şi filmuleţele le vom promova pe 

canalele proprii şi pe site-urile de socializare ale 

persoanelor care îşi dau acordul, iar prin aceasta 

persoanele vor deveni ambasadori ai mediului curat – 

deci un exemplu de urmat în comunităţile din care 

provin. 

- proiectul se va desfăşura continuu, 7 /7 zile, pe o 

perioadă între 2 şi 4 ore / punct de colectare; vor fi 2-3 

voluntari în schimburi care vor aborda persoanele care 

aduc deşeuri colectate separat iar aceştia vor purta 

veste şi şepci / căciuli cu insigna dedicată proiectului 

pentru a creşte vizibilitatea dar şi pentru a da încredere 
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persoanelor pe care le abordează. 

- în funcţie de disponibilitatea voluntarilor, proiectul se 

va desfăşura în paralel în mai multe puncte de colectare 

din toate cele 6 sectoare ale Municipiului Bucuresti. 

- în caz de limitare a contactului fizic impus de conditiile 

pandemice viitoare, am luat în calcul şi desfăşurarea în 

mod online a proiectului; practic se va respecta 

organizarea conform punct 3.1. şi vom solicita 

persoanelor interesate filmuleţe şi colaj de fotografii cu 

modul lor de gestionare a deşeurilor şi contribuţia lor la 

protecţia mediului. 

- activitatea (fizică sau online, în funcţie de contextul 

epidemiologic) se va desfăşura incepand cu 09 Ianuarie 

2022 pana 15 Octombrie 2022. 

 

Pe toată durata proiectului se vor colecta date 

personale, cum ar fi adresa de mail, astfel încât, la 

sfărşitul primelelor 6 luni de proiect să creăm formularul 

online pentru a măsura indicatorii de evaluare a 

impactului în comunitatea unde s-a desfăşurat proiectul. 

 

REZULTATE AȘTEPTATE: 

- pe durata proiectului ne dorim să abordăm minim 

10.000 de persoane din care minim 500 de persoane să 

ne permită să creăm materiale  foto-video despre 

subiectele descrise mai sus; acest target ar duce la 

promovarea organică a materialelor create şi publicate ( 

pe toate canalele media ) de pana la 30 de ori, respectiv 

300.000 de persoane.  

- dezvoltarea unor grupuri de interes local, formate din 

participanţii comunitari direct interesaţi (stakeholders) – 

locuitori ai municipiului Bucureşti, reprezentaţii mediului 
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de afaceri, instituţii locale (şcoală, grădiniţă, biserică, 

liderii comunitaţilor etnice locale, reprezentanţii 

societatilor de colectare, etc; 

- organizarea de întâlniri cu grupurile de interes local cu 

scopul identificării de soluţii la problemele comunitare 

de mediu; 

- implicarea grupurilor de interes local în luarea 

deciziilor privind mediul, din comunităţile în care 

proiectul este implementat; 

- marirea numărului de puncte de colectare separată a 

deşeurilor la nivelul Municipiului Bucuresti, in sectoarele 

unde punctele de colectare sunt mai putine de 1/1000 

de locuitori pe o raza de 10.000 MP. 

 

MOTIVAȚIA noastră: 

Ne dorim ca impactul nostru asupra mediului să fie pe 

cât posibil pozitiv şi considerăm că doar prin educaţie şi 

interacţiune cu oamenii putem atinge ţintele impuse de 

comunitatea europeană dar, cel mai important, ţintele 

proprii ale Asociaţiei Preocupaţi de Viitor cât şi ale 

Municipiului Bucureşti. Vă invităm să găsiţi mai jos 

linkuri cu activităţile recente ale Asociaţiei. De 

asemenea, vă invităm să vizitaţi si site-ul nostru şi 

tototdată cea mai recentă experienţă pe care am 

coordonat-o, un proiect internaţional dedicat colectării 

separate a deşerilor, proiect adresat celor 35 de tineri 

provenind din ţările: Estonia, Letonia, Bulgaria, Turcia şi 

Romnia.  

Imagini şi informaţii relevante se pot vedea aici: 

https://www.facebook.com/groups/916793249196022  

Alte materiale relevante se pot vedea accesând linkurile 

de mai jos: 

https://www.facebook.com/groups/916793249196022
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Prezi - Plan de conştientizare populaţie 9R- 

Asociaţia Preocupaţi de Viitor 

III.   BUGETUL ESTIMATIV AL PROIECTULUI  

III.1 

Costul total al 

proiectului: 

Estimaţi valoarea totală 

a proiectului. 

Important: Suma 

maxima /proiect nu 

poate depăsi 500.000 

lei  inclusiv TVA. 

345.000 lei  

 

 

 

Întocmit de către: Dănuţ Stanciu, 

Preşedinte Asociaţia Preocupaţi de Viitor 

https://prezi.com/view/NUNIjFxSs2A2hJb1yLu3/
https://prezi.com/view/NUNIjFxSs2A2hJb1yLu3/

