
                                                                                          
 

 

Ghid concurs “O comunitate sustenabilă” 

 

Concursul “O comunitate sustenabilă” are obiectivul de a identifica elementele ce pot fi îmbunătățite pe 

domeniul protecției mediului în comunitățile dunărene. 

Protecția mediului este un subiect foarte important și are un rol important pentru fiecare cetățean.  

Fiecare comunitate are specificul ei. Cu toate acestea mediul și elementele acestuia se regăsesc în mare 

parte în toate comunitățile. 

În acest material echipa Let’s Do It, Romania! aduce în discuție elemente importante ce pot reprezenta 

proiecte pentru îmbunătățirea mediului în comunitățile dunărene.  

Tip de problemă Posibile direcții de 
rezolvare 

Alte comentarii 

Deșeurile din 
comunitate 

Existența unor sisteme de 
colectare selectivă la 
nivelul municipalității 

De identificat tipurile și modul în care comunitatea 
locală trebuie să asigure colectarea selectivă a 
cetățenilor. Este mai bun un sistem de separare acasă? 
Sau se separă după ce acestea sunt colectate 
împreună? 
Ce fel de deșeuri se produc la nivel de comunitate și ce 
se poate face cu acestea astfel încât până în anul 2020 
să ajungem să colectăm selectiv și să reciclăm un 
procent de 50% dintre acestea. 
 

Parcurile Există suficiente 
parcuri/spații verzi? Sunt 
ele corect administrate? Ce 
se poate îmbunătăți?  

De studiat care este obligația Uniunii Europene pentru 
suprafața de spațiu verde pe cap de locuitor. 

Poluarea în 
comunitate 

De unde provine? Ce soluții 
putem să adoptăm pentru 
a o îmbunătăți?  

Calitatea aerului, șantierele în lucru, zone cu acumulări 
de deșeuri, clădiri dezafectate, industria etc 

 

Lucrarea “O comunitate sustenabilă” trebuie să regăsească răspunsul la cât mai multe dintre 

următoarele  întrebări: 

1. Ce este sustenabilitatea și cum putem face din comunitatea noastră una sustenbabilă?  

2. Există posibilitatea să reducem risipa în comunitatea noastră? Dacă da, prin ce metode și în ce 

domenii? (energie, resurse naturale, alimente etc). 

3. Care sunt autoritățile cu care trebuie să purtăm discuții pentru a face măsurile reale?  

4. Sunt și alți factori de care trebuie să ținem cont? Populație, companii, industria ușoară/grea? 

 



                                                                                          
 

 

5. Ce este paradigma “Zero deșeuri” și dacă aceasta poate reprezentă o strategie comună la nivelul 

comunităților din care facem parte? 

 

Eseurile trebuie să îndeplinească următoarea structură 

- numărul maxim de pagini admis este de 3 – 4 pagini.  

- lucrările care depășesc acest număr limită, nu vor fi luate în considerare.  

- lucrările trebuie să respecte următoarele specificații: Times New Roman, mărime 12, 

spațiere la un rând, Justify, numele elevilor care formează echipa, clasa, școala, localitatea, 

județul.  

- prima pagină a lucrării va trebui să conțină informațiile prezentate în ANEXA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXA 1 

Școala Gimnazială „Brătescu Voinești” 

 

 

 

 

 

 

 

 

O COMUNITATE SUSTENABILĂ 

Subiectul lucrării 

 

 

Nume elev 1 

Nume elev 2 

Nume elev 3 

Clasa 
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