
 

 

 

TITLUL PROIECTULUI: „Mie-mi pasă! Las curat in urma mea” 

ORGANIZATORUL: Grupul „Green Revolution” de la Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” 

NECESITATEA PROIECTULUI: 

 

 Dorim sa implementăm acest proiect deoarece, privind atent in jur, am realizat că 

orașul are nevoie de ajutorul nostru. Auzim in fiecare zi cum oamenii se plâng de aspectul 

neplăcut al orașului, cauzat de prezența gunoaielor și am hotărât că a sosit momentul ca 

acest lucru să se schimbe. 

 Proiectul este absolut necesar deoarece reprezintă modalitatea prin care noi putem 

face această schimbare: de a indemna toți locuitorii acestui oraș să nu mai rămână 

indiferenți atunci când frumusețea locului in care trăiesc este distrusă puțin cate puțin in 

fiecare zi. 

 

SCOPUL PROIECTULUI: 

 

 Prin implementarea acestui proiect dorim să obținem un oraș cu: locuri de joacă, 

parcuri și alte spații destinate recreerii curate, unde gunoaiele nu sunt prezente la tot  pasul. 

Proiectul va avea, in primul rând, un rol estetic, determinând  înfrumusețarea orașului, însă 

poate avea și rolul de a reduce poluarea. 

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

 

 Obiectivele acestui proiect sunt: determinarea conștientizării efectelor negative 

cauzate de aruncarea gunoaielor in spații care nu sunt special amenajate pentru acest lucru, 

de către locuitorii orașului și obținerea  unui oraș mai curat. 

 

PLANUL DE ACȚIUNE: 

   

 Prima activitate constă in realizarea unor afișe, în care sunt prezentate două 

perspective ale orașului. Prima perspectivă, intitulată „cu noi” , înfățișează un oraș în care 



gunoaiele sunt pretutindeni, însă  a doua perspectivă, „fără noi”, este reprezentată de 

imaginea unui oraș curat. 

 Aceste afișe vor fi amplasate in zone intens circulate de către oameni, care să le 

permită vizualizarea ( ex: in autobuze) , pe o perioada de 6 luni, începând cu data de 

01.02.2018 . 

 Prin aplicarea acestei activități se dorește ca locuitorii orașului să conștientizeze 

urmările acțiunilor acestora. 

  

 A doua activitate constă în realizarea unui filmuleț in care este prezentată povestea 

unui om al străzii care are grijă ca locul în care stă să fie întotdeauna curat. Într-o seară 

acesta admiră curățenia din jurul său și adoarme. Când se trezește, imaginea din fața ochilor 

săi este dezamăgitoare: locul pe care îl curățase este acum plin de gunoaie. Acesta se 

întristează, însă  deodată apar mai mulți tineri care îi sar in ajutor si curăță împreună locul. 

 Actorii vor fi membrii grupului „Green Revolution”, iar filmulețul ar putea fi difuzat pe 

canalul de televiziune „Atlas TV”, dar și in mijloacele de transport public (ex: autobuzele), pe 

o perioadă de 6 luni, începând cu data de 01.03.2018 . 

 Se dorește ca în urma acestei activități să se obțină o micșorare a cantității de gunoi 

aruncate in locuri care nu sunt destinate depozitării acestora. 

  

 

 A treia activitate constă în intervievarea diferitor persoane care sunt surprinse 

aruncând gunoaie in spații care nu sunt destinate acestui lucru. Reporterul (unul din membrii 

echipei „Green Revolution”) le va solicita acestor persoane opinia lor proprie privind 

curățenia în orașul nostru, după care le va atrage atenția, spunându-le că tocmai au 

contribuit la pierderea frumuseții orașului și la poluarea acestuia. 

 Activitatea s-ar putea desfășura in parc, urmând ca aceste interviuri să fie difuzate pe 

canalul de televiziune „Atlas TV” , pe o perioada de 5 luni, începând cu data de 01.05.2018. 

 Prin aplicarea acestei idei se dorește ca oamenii sa conștientizeze faptul că 

majoritatea locuitorilor contribuie in fiecare zi la distrugerea aspectului plăcut al orașului, 

poate chiar și involuntar. 

 

RESURSE NECESARE, PARTENERI, PERSOANE IMPLICATE: 

 

 Aplicarea acestor idei necesită ajutorul unor parteneri precum: canalul de televiziune 

„Atlas TV”si Rețeaua de Trasport Public Focșani.  

  



BUGETUL PROIECTULUI: 1000 lei ( suportul financiar necesar pentru realizarea afișelor) 

REZULTATELE AȘTEPTATE ALE PROIECTULUI: 

 

 Se așteaptă ca numărul de persoane care aruncă gunoaie în: locuri de joacă, parcuri 

sau alte spații destinate recreerii să se reducă cu cel puțin 50%. 

  


