
1 
 

 

 

 

 

 

 

PROIECT 

 

HAI SĂ FACEM UN ORAŞ FRUMOS , 

NU MAI ARUNCAŢI MUCURI PE JOS ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATOR  

Grupul “ E-COTEA” Colegiul Tehnic “Valeriu D. Cotea” Focşani 

 

 

 
 



2 
 

PROIECT 

 

HAI SĂ FACEM UN ORAŞ FRUMOS, 

NU MAI ARUNCAŢI MUCURI PE JOS ! 

 

Organizatorul : Grupul “ E-COTEA”  Colegiul Tehnic “Valeriu D. Cotea” 

Focsani 

 

Necesitatea proiectului :  

Motivele care au generat necesitatea acestui proiect s-au stabilit pe baza 

chestionării unui număr de 150 persoane fumătoare şi 165 nefumătoare în următoarele 

zone: 

 ieşirea spre strada Sihleanu a colegiului nostru ; 

 gang Nadria Pub (vecinătatea colegiului) ; 

 magazin alimentar frecventat de liceeni ; 

  zona Mirage Snack Bar ; 

 staţii autobuz ; 

 parcuri ; 

 Carrefour si Kaufland.  

Concluziile sunt : 

1. Creşterea alarmantă a numărului mucurilor de ţigări aruncate pe jos în 

spaţiile publice ; 

2. Incidenţa foarte mare a numărului de fumători sub 18 ani (1 din 3 persoane 

chestionate au vârsta sub 18 ani – 150 persoane chestionate ) . 

 

Scopul proiectului : 

1. Educarea tinerilor sub 18 ani ( în principal ) în scopul formării conştiinţei 

civice, a conştientizării pericolului fumatului asupra stării de sănătate personale şi 

colective ( fumatul pasiv ) ; 

2. Responsabilizarea şi implicarea activă a unui număr cât mai mare de 

cetăţeni, în acest scop fiind cooptat în proiect, ca partener principal Biblioteca Judeţeană 

“Duiliu Zamfirescu Vrancea, dar și alți parteneri menționați în tabelul cu activități; 

3. Îmbunătăţirea aspectului zonelor prospectate. 
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Obiectivele proiectului :  

1. Diminuarea poluării vizuale prin: 

 Reducerea cu 50% a numărului mucurilor de ţigări aruncate pe jos în principal în 

locuri publice; 

 Reducerea cu 80% a numărului mucurilor de ţigări aruncate pe jos de elevi în 

spaţiul folosit de fumătorii colegiului (ieşirea spre strada Sihleanu); 

2. Scăderea cu 10% până la 15 iunie 2018 a numărului de fumători sub 18 ani 

din Colegiul Tehnic Valeriu D.Cotea, Focșani. 

 

Plan de acţiune : 

Nr.
crt. 

Activitate Termen 
lucru 

Locaţie Participanţi Responsabili Resurse 
necesare 

1. Conceperea 
chestionarelor, 

afişului, steag, flyer 

15.11.2017
04.12.2017 

Colegiu 
Valeriu D. 

Cotea 

Grup 
E-COTEA 

Primar, 
Viceprimari 

Laptop, 
internet, 

coli,program
proiectare 

2. Crearea echipelor de 
lucru, stabilire trasee 

27.11.2017 
 

Colegiu 
Valeriu D. 

Cotea 

Grup 
E-COTEA 

Grup 
E-COTEA 

Resursa 
umană 

3. Completare 
chestionare, 

observare spaţii 
publice 

27.11.2017 
29.11.2017 

Spaţii 
publice 

Grup 
E-COTEA 

Grup 
E-COTEA 

Resursa 
umană, 

chestionare 
printate, pix, 

dosare 

4. Analiza datelor, 
stabilirea activităţilor 

30.11.2017 Mirage 
Snack-Bar 

Primar, 
Viceprimari
,Consilieri 

Primar, 
Viceprimari,

Consilieri 
prezenţi 

Coli, pix, 
laptop 

5. Contactarea 
partenerilor: 
Biblioteca 

Judeţeană, Mirage, 
SC. Mimirivici-taxi 

17.11.2017 
30.11.2017 

Sediile 
partenerilor 

Primar, 
Viceprimari 

Primar, 
Viceprimari 

Telefoane  
mobile, 

deplasare la 
parteneri 

6. Scriere proiect 30.11.2017 
03.12.2017 

Mirage 
Snack-bar 

Primar, 
Viceprimari
,Consilieri 

Primar, 
Viceprimari 

Laptop 

7. Scriere colind Grup 
E-COTEA 

04.12.2017 
18.12.2017 

Colegiu 
Valeriu D. 

Cotea 

Grup 
E-COTEA 

Grup 
E-COTEA 

Resursa 
umană, coli, 

pix, 
(inspiraţie)  
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8. Colindarea Primăriei 
şi a Inspectoratului 
Şcolar Judeţean 

Vrancea 

20.12.2017 
21.12.2017 

Sediile 
menţionate 

Grup 
E-COTEA 

Primar, 
Viceprimari 

Resursa 
Umană 
(voce) 

9. Activităţi coordonate 
de Biblioteca 

Judeţeană Vrancea 

21.12.2017 
20.12.2018 

Sediul 
partener 

Grup 
E-COTEA 
+ cetăţeni 

Primar, 
Viceprimari, 

reprezentanţi 
bibliotecă 

Resursa 
umană 

10. Curs „Cum să punem 
capăt dependenţei 
de fumat! Consiliere 
de grup şi personală 
prin terapii 
complementare„ 

15.01.2018 
15.06.2018 

Colegiul 
Valeriu 
D.Cotea 

Fumători 
Colegiu 

Valeriu D. 
Cotea 

Profesor 
Gonciar 
Camelia 

Sală curs, 
proiector 

11. Întâlniri cu cadre 
medicale coordonate 
de Mirage Snack Bar 

15.01.2018 
15.06.2018 

Sediul 
partener 

Grup 
E-COTEA 
+ cetăţeni 

Primar, 
Viceprimari 

Sală 
întâlnire, 
proiector 

12. Întâlniri cu 
reprezentanții CUP 
Salubritate şi Poliţia 

Locală 

15.01.2018 
15.06.2018 

Sediul 
Bibliotecii 
Judeţene 

Grup 
E-COTEA 
+ cetăţeni 

Primar, 
reprezentanţi 

bibliotecă 

Sală 
întâlnire, 
proiector 

13. Distribuirea flyerelor 21.12.2017 
01.06.2018 

Biblioteca 
Judeţeană, 

Mirage 
Snack, 

FirmăTaxi 

Primar , 
Viceprimar, 
Reprezen- 

tanţii 
partenerilor 

Primar , 
Viceprimar, 
Reprezen-

tanţii 
partenerilor 

Flyere, 
resursa 
umană 

implicată 

14. Plasarea 
scrumierelor cu nisip 

21.12.2017 
01.05.2018 

Spatele 
liceului, 
Mirage, 
Nadria 

Pub, etc. 

Grup 
E-COTEA+ 
reprezen-
tanți CUP 
Salubritate 

Primar, 
Viceprimari , 

CUP 
Salubritate 

Scrumiere , 
resursa 
umană 

15. Completare 
chestionare, 

observare spaţii 
publice, procesare 

informații 

02.06.2018 
06.06.2018 

Spaţii 
publice 

Grup 
E-COTEA 

Grup 
E-COTEA 

Resursa 
umană, 

chestionare 
printate, pix, 

dosare 

16.  
Concluzie proiect 
Grup E-COTEA 

 
 

09.06.2018 

 
Colegiul 
Valeriu 
D.Cotea 

Grup 
E-COTEA, 
parteneri, 
cetățeni 

Primar , 
Viceprimar, 
Reprezen-

tanţii 
partenerilor 

Sală 
întâlnire, 
resursa 
umană 
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Observaţii : 

Activitatea 4 : Cetățenii chestionaţi au sugerat că: 

 Rezolvarea problemei cu aruncatul mucurilor de ţigări pe stradă se face prin 

constrângere și educaţie ; 

 Organizarea campaniilor susținute de cei care comercializează ţigările în scopul 

educării populației despre utilizarea “Scrumierei la purtător” ; 

 Atât fumătorii cât şi nefumătorii au sugerat creșterea locurilor amenajate pentru 

fumători; 

 Se solicită o intensificare a punerii în practică a legii prin creșterea numărului de 

sancțiuni ; 

 La locul de fumat de la liceul nostru, în parcuri, lângă bănci, dar şi pe lângă coşurile 

de gunoi din spaţiile publice aglomerate, în special stații de autobuz, să se pună grătare 

cu nisip; 

 În urma chestionarelor, fumătorii au recunoscut că îşi aruncă mucurile de ţigară pe 

stradă, neavând unde să le arunce; 

 Au fost cetățeni care au semnalat aruncarea mucurilor de țigară în arealul 

blocurilor, în dreptul ferestrelor și balcoanelor, solicitând sancționarea locatarilor 

iresponsabili. 

Activitatea 8: Crearea materialelor personalizate şi colindatul Primăriei cu titlul  “De 

la Primariță la Primar!” ; 

Activitatea 13: Distribuirea flyerelor se va face prin implicarea partenerilor, direct din 

sediilor lor și în mașinile de taxi, astfel reducându-se posibilitatea de a fi aruncate pe jos. 

Ne adresăm persoanelor care se pot implica activ în menținerea curățeniei în zonele 

publice din Municipiul Focșani și vrem ca aceste flyere să fie citite! Ele vor fi distribuite 

înainte de fiecare activitate organizată, în funcție de partenerii implicați.  

 

Resurse necesare : 

1. Săli pentru întâlniri cu video-proiector, 

2. Rechizite: pixuri, coli pentru scris, dosare, folii de plastic,  

3. Parteneri : Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zanfirescu” Vrancea, Mirage Copy 

Shop, Mirage Snack Bar, S.C Mimirivici- taxi ; 

4. Bugetul proiectului : 1000 lei : 

 Steag (1 buc.): 200 lei  

 Afişe (20 buc. Format A3) 2,5 lei x 20=50 lei ; 

 Flyere (1000 buc., color, dimensiune 9,9 cm x 21 cm) 1000 x 0,75 lei=750 lei ; 
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Rezultate aşteptate ale proiectului : 

1. Numărul mucurilor de țigări aruncate pe jos în spatele Colegiului Valeriu 

D.Cotea, pe parcursul unei zile, după implementarea proiectului, raportat la numărul actual 

de mucuri de țigări aruncate pe jos- reducere estimată 80% ; 

2. Numărul persoanelor care aruncă mucuri de țigări în spații publice, după 

implementarea proiectului, raportat la numărul actual de cetățeni care aruncă mucurile de 

țigări pe jos- reducere estimată 50% ; 

3. Numărul elevilor fumători ai colegiului nostru, după parcurgerea cursului ’’Cum 

să punem capăt dependenţei de fumat !’’, precum și a întâlnirilor stabilite prin proiect , 

raportat la numărul actual de fumători-reducere estimată 10% ; 

4. Numărul de cetățeni mulțumiți în urma implementării proiectului, raportat la 

numărul actual de cetățeni chestionați: fumători, nefumători-creștere estimată 35% . 

5. Număr de cetățeni implicați în proiectul grupului E-Cotea după 

implementarea acestuia, raportat la numărul de cetățeni implicați în acțiuni destinate 

fumătorilor și nefumătorilor(indicator care va fi stabilit pe baza chestionarelor de la sfârșitul 

proiectului)- creștere estimată 25% 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIUL TEHNIC VALERIU D.COTEA     MIE-MI PASĂ! LAS CURAT ÎN URMA MEA  

GRUPUL E-COTEA – CHESTIONAR PENTRU FUMĂTORI/NEFUMĂTORI 
   

Chestionar de opinie - fumător, vârstă:         sex: 

1. Sunteți fumător ? 

             DA                NU 

2. Dumneavoastră unde vă aruncați mucurile de țigară când 

fumați pe stradă ? 

 

3. Ce părere aveți despre persoanele care aruncă mucurile de 

țigară pe jos ? 

4. Obișnuiți să fumați pe bancă, în parc? 

 DA                        NU 

5. Aveți unde arunca mucul de țigară ? 

 

 DA                        NU 

 

6. Ați auzit despre scrumiera la purtător ? 

 

 DA                        NU 

 

7.  Ați folosi dacă ar fi ușor și ieftin de achiziționat ? 

 

 DA                        NU 

8. Pentru confortul dumneavoastră de fumător, aveți vreo 

sugestie?  

 

Notă : 

Notă : 

Notă : 



COLEGIUL TEHNIC VALERIU D.COTEA     MIE-MI PASĂ! LAS CURAT ÎN URMA MEA  

GRUPUL E-COTEA – CHESTIONAR PENTRU FUMĂTORI/NEFUMĂTORI 
   

Chestionar de opinie - nefumător, vârstă:     sex: 

1. Sunteți fumător ? 

             DA                NU 

2. Ce părere aveți despre persoanele care aruncă mucurile de 

țigară pe stradă ? 

 

3. Vă deranjează acest gest ? 

 DA                        NU 

4. De ce credeți că unii dintre fumători aruncă mucurile pe jos ? 

5. Ar fi necesar să fie sancționată persoana care aruncă mucurile 

de țigară pe jos ? 

 

 DA                        NU 

 

6. În urma sancționării, vor fi responsabilizate aceste persoane? 

 

 DA                        NU 

 

7. Considerați că sunt suficiente locuri amenajate pentru 

fumători ? 

 DA                        NU 

 

8. Pentru confortul dumneavoastră de nefumător, aveți vreo 

sugestie? 

Notă : 

Notă : 

Notă : 



MIE-MI PASĂ ! LAS CURAT ÎN URMA MEA ! 

  HAI SA FACEM UN ORAȘ FRUMOS  

Partener

NU MAI ARUNCAȚI MUCURI PE JOS ! 

Grupul ''E-COTEA'' al Colegiului

TEHNIC '' VALERIU D.COTEA''

Acest proiect este realizat de

Fumător , nefumător

Hai să ne unim pentru un oraș mai curat !



 


