
Agenti de mediu la Gramesti, județul Suceava 
 

                     În perioada 1 noiembrie 2010 – 28 februarie 2011, Primaria Comunei Gramesti, 
în parteneriat cu primariile comunelor: Candesti, judetul Botosani, Cristesti, judetul Iasi si cu 
cea a orasului Dolhasca, judetul Suceava, localitati situate în bazinul superior al raului Siret, a 
derulat proiectul „Agentul environment”. 
                     Ideia acestui proiect a venit din necesitatea de a constientiza cetatenii din cele 4 
comunitati implicate în proiect asupra riscurilor ce decurg datorita poluarii mediului cu 
deseuri de orice natura 
                     Necesitatea educarii populatiei a aparut în urma constatarii ca unii „gospodari”, 
în principal cei cu faetoane si remorci, de atata „stat la coada calului” sau hurducati de tractor, 
nu mai judeca normal si depoziteaza tot felul de deseuri casnice în lunca raului Siret sau chiar 
de-a dreptul în apa. 
                     Acestia, din dorinta de a avea curat în gospodariile proprii, considera albia raului 
Depozit de gunoaie. 
   

  
 
                     Paradoxal este faptul ca din albia aceluiasi rau ei exploatează gratuit materiale 
minerale (pietris si nisip) iar în schimb „platesc” cu gunoaie pe care le arunca la întamplare 
chiar daca Primaria are un Sistem de colectare a deseurilor. 
                    Mai exista si anumite firme (balastiere) care, autorizate sau nu de Directia Apelor 
Siret, au doar interese economice si lasa in urma lor doar gropi si zavoaie distruse.  
                     Facem pe aceasta cale un apel la „gospodarii” amintiti mai sus, „sa stea stramb” 
dar sa judece drept si chiar ne permitem sa-i întrebam: 

1. Atunci cand albia raului va fi poluata, veti lua deseuri in loc de materiale minerale ? ; 
2. Copii sau nepotii dumneavoastra se vor scalda vara printre deseuri ? 
3. Pesti, gaste, rate salbatice, vreti sa le vedeti doar la televizor ? 
4. …………………………………………………………………? 
          Implementarea proiectului „Agentul environment” a fost posibila si prin colaborarea 
cu scolile din cele 4 comunitati ce s-au implicat cu cate un grup de 25 elevi care au fost 
adevaratii „agenti de mediu” si care au sustinut o campanie de constientizare a populatiei 
despre riscurile poluarii. In acest scop s-au folosit: pliante, brosuri, afise, ce au fost 
distribuite la cetateni.  
     Derularea proiectului s-a facut prin Programul CONECT – Program de parteneriat intre 
comunitatile locale EBC.  



     Finantarea proiectului a fost facuta de catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii 
Informationale in cadrul programului Economia Bazata pe Cunoastere (EBC), initiat de 
Guvernul Romaniei cu sprijinul Bancii Mondiale. 
     Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile, prin care s-au finantat proiectele din 
Programul CONECT, a sponsorizat Punctul de Acces Public la Informatii (PAPI) din 
Comuna Gramesti cu o multifunctionala xerox WORKCENTRE 5020 in valoare de 
3297,99 lei cu TVA, achizitie efectuata pentru proiectul „Agentul environment” din cadrul 
programului CONECT – Program de Parteneriat intre comunitatile locale EBC. 
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