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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

cu privire la organizarea si desfasurarea Concursului  ,, CAMPIONII RECICLARII”  in 

toate unitatile de invatamant primar si gimnazial din municipiul Alexandria             

 

 

          Campania de educatie ecologica si stimulare a colectarii selective pe care o initiem sub forma unui 

concurs este un proiect ambitios care isi propune sa determine implicarea activa a elevilor din 

municipiul Alexandria , promovand astfel conceptele de reciclare, dezvoltare durabila si eficienta a 

resurselor.  

          Concursul se adreseaza copiilor din ciclurile de invatamant primar si gimnazial si are drept 

obiective cresterea nivelului de constientizare asupra problematicii reciclarii deseurilor, incurajarea 

adoptarii unui comportament responsabil fata de mediu in randul tinerilor si crearea unei retele de 

puncte de colectare a deseurilor in unitatile de invatamant din Alexandria. In cadrul programului, atat 

elevii, cat si dascalii lor  au la dispozitie o serie de materiale informative si utile care promoveaza 

principiile colectarii selective, astfel dorind sa contribuim la consolidarea unei adevarate comunitati de 

mici ecologisti.   

           Cheia pentru o schimbare reala cu impact pe termen lung consta in educatie. Daca dorim sa 

schimbam comportamente si abordari in viitor este foarte important sa ne educam copiii  cu respect 

pentru resurse si natura. 

            Cu efort si cu dedicare, avem convingerea ca prin acest concurs  reusim sa configuram un 

program care stimuleaza creativitatea, incurajeaza deprinderea obiceiurilor de gestionare responsabila a 

resurselor si premiaza performanta.                              

            Una dintre principalele componente ale acestui proiect este implicarea cadrelor didactice și a 

părinților, aceștia având un rol deosebit de important în educarea și responsabilizarea celor mici in 

scopul  încurajarii copiilor să exerseze colectarea separată atât la școală, cât și acasă, ca un prim pas 

pentru protejarea mediului. 



Din perspectiva atingerii unui grad de colectare selectivă de 50% până în 2020, implementarea 

unor acţiuni, în sensul dezvoltării şi completării sistemului de colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile 

în municipiul Alexandria, trebuie să conducă spre o creştere a gradului de colectare selectivă a 

materialelor reciclabile şi o diminuare a cantităţilor de deşeuri municipale şi asimilabile, colectate şi 

trimise spre depozitare.  

Una dintre acţiuni este organizarea unui concurs în unităţile şcolare din municipiul Alexandria – 

„CAMPIONII RECICLARII”. Prin intermediul acestei acţiuni municipalitatea vizează pe de o parte 

conştientizarea elevilor cu privire la importanţa colectării selective a deşeurilor, dar şi creşterea gradului 

de colectare selectivă la sursă a materialelor reciclabile. 

           Ne putem pune intrebarea legitima : ce putem recicla ? Noi consideram ca orice produs denumit 

generic deseu , poate  ( si trebuie ) sa devina  material reciclabil , dar totul tine de imaginatia noastra 

pentru a reusi sa-l reintegram intr-un mod armonios. 

        

     Prezentul proiect de hotarare are ca scop organizarea si desfasurarea unor actiuni educative avand ca 

finalitate informarea si constientizarea elevilor de invatamant primar si gimnazial  in vederea dezvoltarii 

unui comportament ecologic . 

            Directia Economica prin Compartimentul Cultura Sport Tineret organizeaza si indruma aceste 

activitati, asigura promovarea evenimentelor organizate in scopul atingerii publicului tinta si urmareste 

buna desfasurare a acestora, stabileste necesitatile, oportunitatea si legalitatea angajarii si utilizarii 

creditelor bugetare in limita si cu destinatia aprobata. 

Ca urmare, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. 6 din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun 

elaborarea de catre Directia Economica, prin Compartimentul –Cultura, Sport, Tineret impreuna 

cu Directia Juridic, Comercial a urmatorului proiect de hotarare : aprobarea organizarii si 

desfasurarii a Concursului ,, CAMPIONII RECICLARII ” in cadrul tuturor unitatilor de 

invatamant primar si gimnazial  din municipiul Alexandria.      

Proiectul de hotarare insotit de intreaga documentatie va fi prezentat spre dezbatere si 

aprobare  Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

Victor Dragusin 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


