
FII INOVATIV, COLECTEAZĂ SELECTIV! 
 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

1. PREZENTARE 

Iniţiatorul proiectului „FII INOVATIV, COLECTEAZĂ SELECTIV!”, Asociația EU-

RO DINAMIC, dorește să se implice activ în ceea ce înseamnă realmente colectarea selectivă 

a gunoiului în orașul Alba Iulia. Comunitatea noastră urmează să facă pași importanți în acest 

sens odată cu intrarea noului furnizor de servicii de salubritate, din 1 decembrie 2021. Acest 

proiect, se doreşte a fi un punct de legătură între toţi factorii implicaţi în procesul de 

producere, colectare şi reciclare a deșeurilor, pentru a pune bazele rezolvării acestei probleme 

în cât mai multe din unităţile şcolare din Alba Iulia.  

Elevii şi profesorii vor afla mai multe despre modul în care se colectează şi se 

reciclează deşeurile, dar şi despre beneficiile pe care colectarea selectivă le are în materie de 

ajutorare și protecție a mediului. În cadrul proiectului „FII INOVATIV, COLECTEAZĂ 

SELECTIV!” se va iniţia o campanie de prevenție, informare, educare şi conştientizare în 

unitățile școlare privind nevoia de ecologizare, precum și de achiziționare a pubelelor 

specifice în vederea colectării selective în speranţa că, în scurt timp, copiii vor decide să se 

implice mai mult în curăţenia oraşului lor, pentru a-i da, într-adevar, o faţă europeană. 

 

2. PERIOADA DE DESFĂŞURARE  

Anul 2022 

 

3. SCOPUL 

Scopul proiectului este promovarea şi implementarea unui sistem de colectare 

selectivă a deşeurilor şi managementul acestora, în vederea reducerii cantităţilor de gunoaie 

depozitate necontrolat în incinta şcolilor, sensibilizarea comunităţii şcolare privind colectarea 

selectivă şi reciclarea deşeurilor, precum şi îmbunătăţirea capacităţii unităţilor de învăţământ 

de a contribui la protecţia mediului. 

 

 

 

 



4. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR 

 

4.1. Promovarea proiectului în unităţile şcolare preuniversitare din municipiul Alba Iulia; 

4.2. Desemnarea responsabilului (numele şi datele de contact) cu organizarea colectării 

selective la nivelul unității de învățământ, din cele 30 de unități școlare care le are Alba Iulia, 

de la nivelul preșcolar la cel de liceu. 

4.3. Conceperea unui „Ghid de bune practici despre colectarea selectivă” (scop, tipuri de 

containere, importanța respectării normelor); 

4.4. Stabilirea obligaţiilor elevilor, cadrelor didactice şi a celorlalţi angajaţi precum şi 

măsurile aplicabile în cazul nerespectării îndatoririlor;  

4.5. Implementarea proiectului în unităţile şcolare preuniversitare din municipiul Alba Iulia; 

4.6. Achiziţionarea europubelelor, eurocontainerelor în culorile specifice tipului de deșeu, 

colectat pentru fiecarea sală de clasă; 

4.7. Încheierea unui contract de predare a deşeurilor colectate selectiv cu un operator 

economic autorizat, care să le ridice în vederea reciclării/ valorificării corespunzătoare a 

acestora; Colectarea deşeurilor se va face în grupuri de câte trei recipiente, pentru cele trei 

tipuri de materiale colectate. Astfel, deşeurile de hârtie şi carton vor fi colectate în recipiente 

de culoare albastră, deşeurile din metal şi plastic în recipiente de culoare galbenă, iar deşeurile 

de sticlă în recipiente de culoare verde; 

4.8. Amplasarea recipientelor de colectare selectivă în fiecare clasă/ pe fiecare etaj / nivel al 

unităţii de învăţământ, cât şi la intrarea în şcoală pentru vizitatori, în locuri uşor accesibile, 

marcate şi indicate corespunzător;  

4.9. Golirea recipientelor se va face în funcţie de intensitatea activităţii/ ritmul de umplere de 

către personalul desemnat cu efectuarea curăţeniei ;  

4.10. Ridicarea containerelor se va face de către firma autorizată pentru toate tipurile de 

deşeuri 

4.11. Afișarea unor postere informative de tip A0 în fiecare clasă cu informații utile și 

specifice despre colectarea selectivă; 

4.12. Organizarea despre colectarea selectivă în fiecare grupă/clasă de copii de către membrii 

Asociației EU-RO Dinamic; 

4.13. Crearea unor elemente de identitate vizuală a proiectului și a unei mascote a proiectului, 

care să participe la fiecare activitate și acțiune din proiect; 



4.14. Organizarea unui concurs sub solganul „Selectez și ecologizez”, pe niveluri de 

învățământ (preșcolar, primar, gimnazial, liceal)  

 

 

5. BUGETUL PROIECTULUI: 

 

- PUBELE PENTRU COLECTAREA SELECTIVĂ; Cost estimativ 90,000 LEI 

- CREAREA MASCOTEI ȘI A MATERIALELOR DE IDENTITATE VIZUALĂ 5,000 LEI 

- REALIZAREA ȘI DISTRIBUIREA POSTERELOR INFORMATIVE; 15,000 LEI 

-MIJLOACE PENTRU DESFĂȘURAREA UNOR ATELEIRE CREATIVE DE 

RECICLARE 20,000 LEI 

- SUSȚINEREA ATELIERELOR TEMATICE 60, 000 LEI 

-PREMIEREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT – ȘCOALĂ / GRĂDINIȚĂ 

ECOLOGICĂ 30,000 LEI 

 

PRECONIZĂM UN BUGET TOTAL AL PROIECTULUI DE 220,000 LEI 


