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Campaniile de relații publice în sprijinul protecției mediului 

 

 Pornind de la definiția unei campanii de relaţii publice ca fiind un efort susţinut al 

unei organizaţii pentru a construi relaţii sociale demne de încredere, cu scopul de atinge 

anumite obiective,  în fiecare an facem eforturi pentru a încheia acorduri de colaborare 

cu instituțiile de învățământ din judetul Buzău, pentru a desfășura împreună cu acestea 

diferite evenimente/activități de conștientizare/informare din cadrul unor proiecte și 

campanii din domeniul protecției mediului. 

 Astfel, în anul 2022, prin eforturile noastre de a realiza campanii de succes în 

domeniul protecției mediului, am reușit să încheiem  acorduri de colaborare cu 18 

unităti școlare din județul Buzău: Colegiul Național ”Spiru Haret”, Școala Gimnazială 

”Nicolae Efrimescu” Săgeata, Școala Gimnazială Găvanești, Grădinița cu Program 

Prelungit  ”Bobocei din Micro 3”, Colegiul Național „Al. Vlahuță” din Rm Sărat, 

Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu/Grădinița cu Program Normal nr. 4, Liceul 

Teoretic ”Ștefan Cel Mare” Rm. Sărat, Liceul Agricol ”Dr. C. Angelescu”, Școala 

Gimnzială ”George Emil Palade”, Școala Gimnazială Movila Banului, Grădinița cu 

Program Prelungit ”Cei Șapte Pitici”, Școala Gimnazială ”Av. M. T. Bădulescu”, 

Grădinița cu Program Prelungit  nr 10, Grădinița cu Program Prelungit   nr 3,  Grădinița 

cu Program Prelungit  nr. 1 și Grădinița cu Program Normal  ”Piticot”, Școala 

Gimnazială nr. 11, Grădinita cu Program Prelungit nr. 6, Grădinita  cu Program Normal  

Vadu Pașii. 

 În funcţie de obiectivele campaniilor de relații publice inițiate de A.P.M. Buzău 

sau la care A.P.M. Buzău a participat,  campaniile derulate  sunt: de conştientizare a 
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unei probleme, de informare, de educare, de întărire a atitudinilor, de schimbarea 

atitudinilor sau de schimbare a comportamentului publicului vizat. 

 Spre exemplu,  campania de conștientizare dedicată colectării selective a 

deşeurilor în şcolile buzoiene a decurs din necesitatea respectării directivelor europene 

în domeniul mediului, din necesitatea asigurării unui mediu sănătos pentru generaţiile 

de acum şi pentru cele care vor urma după noi şi, nu în ultimul rând, din necesitatea 

schimbării comportamentului elevilor, părinţilor şi întregii comunităţi locale vis à vis de 

deşeurile pe care le „producem” cu toţii. 

 În general, procesul de planificare campaniilor a cuprins mai multe etape: am 

analizat situaţia, am definit   problema, am stabilit obiectivele, am identificat publicului  

ţintă, am stabilit strategiile, am stabilit tacticile, am fixat calendarul de lucru, am stabilit 

resursele, am stabilit modalitatea de evaluare. 

 Cea mai amplă campanie derulată în anul 2022 a fost Campania ”Curatăm 

România”. Aceasta a fost o campanie de informare și, în același timp de schimbare a 

comportamentului publicului vizat și a avut loc în perioada 4 aprilie – 31 mai, fiind 

inițiată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Campania a implicat participarea 

activă a tuturor instituțiilor din subordinea ori coordonarea Ministerul Mediului, Apelor 

și Pădurilor,  a unităților administrativ-teritoriale, a autorităților județene, precum și a 

voluntarilor și ONG-urilor. 

 Pe plan local campania a fost desfășurată de A.P.M. Buzău, G.N.M. CJ Buzău, 

Direcția Silvică Buzău, Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița, cu sprijinul 

Instituției Prefectului Județul Buzău și a primăriilor locale.Pe parcursul celor aproape 

două luni de campanie, am reușit împreună mobilizarea a peste 1500 de voluntari din 36 

comune ale județului, rezultând o reducere a cantităților de deșeuri depozitate 

necontrolat, urmare a colectarii a aproximativ  251,93 tone deșeuri.Sloganul sub care s-a 

desfășurat campania a fost: „Vrem o țară fără deșeuri abandonate!”. 

 Am dorit să începem campania ”Curățăm România!” la Buzău  printr-o acțiune 

practică de informare, prin care elevii au aflat mai multe despre noțiunile „colectare” / 

”reciclare” și au putut să vadă fluxurile tehnologice și procesele de reciclare a deșeurilor 

de echipamente electrice și electronice (DEEE). I-am însoțit pe elevii de la Școala 

Gimnazială  ”Ion Creangă” din municipiul Buzău, membrii ai Comitetului Eco – Școala, 
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într-o vizită la Compania GreenWEEE INTERNATIONAL S.A. – Parcul Industrial 

Frasinu, unde aceștia au aflat de ce este bine ca să colectăm deșeurile reciclabile, au 

văzut că povestea acestor deșeuri  nu se termină la containerul sau la pubela în care le 

ducem noi și că, după colectare, urmează reciclarea lor, prin care se obțin noi resurse.  

Aici elevii și cadrele didactice au avut ocazia de a vedea cum pot fi recuperate  

materiale din  deșeurile de echipamente electrice și electronice și care sunt soluțiile 

pentru  introducerea acestora în fluxuri noi de producție. 

 Pe parcursul campaniei instituțiile implicate au realizat atât acțiuni separate cât și 

acțiuni comune de ecologizare, la care s-au alăturat cadre didactice, elevi, salariați ai 

primăriilor și voluntari din comunitățile locale. 

 Am realizat, de asemenea, pe parcursul derulării campaniei, câteva acțiuni 

informative, numite ”dialoguri verzi”, în cadrul unităților școlare, prin care am dialogat 

despre mediu și despre colectarea selectivă a deșeurilor. 

 Din rezultatele acestei campanii a reieșit faptul că, prin colaborare, împreună 

putem să schimbăm percepția și atitudinea factorilor de răspundere, a instituțiilor și a 

cetățenilor din comunitățile locale. Am reușit, astfel, să-i responsabilizăm și să-i 

implicăm activ pe toți partenerii și beneficiarii campaniei, în scopul colectării deșeurilor 

abandonate și a colectării selective a deșeurilor. 

O altă campanie desfășurată la începutul acestei toamne a fost #MobilityWeek - 

campanie anuală privind mobilitatea urbană durabilă, organizată cu sprijinul Comisiei 

Europene, dedicată Săptămânii Europene a Mobilității, care încurajează 

municipalitățile din Europa să introducă și să promoveze măsuri privind transportul 

durabil și invită cetățenii să folosească variante alternative la utilizarea 

autoturismelor.Fiecare ediție a Săptămânii Europene a Mobilității pune accentul pe o 

anumită temă legată de mobilitatea durabilă. Tema din acest an a Săptămânii Europene 

a Mobilității, “Conexiuni mai bune - Better Connections”,  a fost aleasă pentru a 

reflecta dorința persoanelor din întreaga Europă de a se reconecta unele cu altele după 

mai multe luni de izolare, restricții și limitări. 

 Deoarece nevoile de mobilitate cresc în fiecare an, necesitatea de a reduce drastic 

emisiile de gaze devine din ce în ce mai presantă.  
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 Autoritățile administraţiei publice locale sunt  încurajate prin această campanie să 

găsească soluţii  pentru un transport urban care să satisfacă aceste nevoi fără a afecta 

sănătatea populaţiei şi a mediului în care trăim.   

Încurajarea  unor alternative de deplasare durabile precum mersul pe jos, deplasarea 

cu bicicletele sau folosirea mijloacelor  eficiente de transport în comun, determină 

îmbunătăţirea calităţii microclimatului urban şi a calităţii vieţii. 

 Am desfășurat pe plan local acțiuni de informare în interiorul unităților școlare, 

dar și acțiuni în aer liber, în parcurile orașului și pe Stadionul de atletism pentru 

competiții și antrenament, din municipiul Buzău, unde au avut loc întreceri și concursuri 

sportive. De remarcat faptul că preșcolarii participanți s-au deplasat din centrul orașului 

și până la Stadionul  de atletism pentru competiții și antrenament, aflat la ieșirea din 

partea de sud a municipiul Buzău, atât pe jos, cât și cu un mijloc de transport în comun 

(un autobuz), adică au făcut exact ceea ce ne îndeamnă sloganul campaniei, ”Mix and 

Move” ( „Combină și Deplasează-te !”). 

 Au dorit să se implice în această campanie mai multe unități de învățământ 

buzoiene: Liceul Agricol ”Dr. C. Angelescu”, Școala Gimnazială ”George Emil Palade”, 

Grădinița cu Program Prelungit   nr 3,  Grădinița cu Program Prelungit  nr. 1/ Grădinița 

cu Program Normal  ”Piticot”. 

 De asemenea, în cuprinsul anului 2022 am desfășurat campanii de educație pentu 

mediu cu prilejul sărbătorii zilelor din calendarul ecologic:Ziua Zonelor Umede -2 

Februarie 2022, Ziua Apei- 22 martie, Ziua Pământului 22 aprilie,  Luna Pădurii 15 

martie- 15 aprilie, Ziua Internațională a Pădurilor- 21 martie, Ziua Păsărilor și a 

Arborilor – 10 mai,  Ziua Biodiversității- 22 mai, Ziua Mediului 5 iunie, Ziua Fără 

Mașini- 22 septembrie.  

 Campania de informare ”Only One Earth” =”UN SINGUR PĂMÂNT” a fost 

dedicată celei de a 50-a ediții a Zilei Mondiale a Mediului - 5 iunie 2022.Campania a  

adus în centrul atenției acțiunile pentru climă, pentru natură și acțiunile împotriva 

poluării, încurajându-ne pe toți să trăim sustenabil. În timp ce alegerile noastre 

individuale de consum fac diferența, acțiunea colectivă crează schimbările de mediu 

transformatoare de care avem nevoie.  
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 Evenimentele derulate în cadrul aceste campanii, derulate în perioada 30 mai – 6 

iunie 2022 au cuprins activități de educație pentru mediu în toate școlile partenere, 

o paradă a costumelor din  deșeuri și materiale reciclabile în parcul din apropierea 

sediului  A.P.M. Buzău, la care au participat elevi de la  Colegiul Pedagogic  ”Spiru 

Haret”, Școala Generală ”George Emil Palade” și Grădinița  cu Program Prelungit nr. 3, 

expoziții tematice și o acțiune de informare desfășurată în aria naturală protejată 

Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici, sit de importanţă comunitară 

(ROSCI0272), care face parte din  Reţeaua Ecologică Europeană Natura 2000, acțiune 

desfășurată împreună cu Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Buzău și 

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate - Serviciului Teritorial Buzău. 

 O altă campanie de informare a fost desfășurată cu prilejul Zilei Apei - 22 

martie, în cadrul căreia am organizat câteva evenimente:  

 vizita elevilor de la același colegiu la sediul A.P.M. Buzău pe data de 22 

martie, prilej cu care le-a fost prezentată activitatea de  monitorizare a 

radioactivității apelor de suprafață.Am prezentat elevilor Staţia de 

Supraveghere a Radioactivităţii Mediului, care este una dintre cele 37 stații   ce 

fac parte din REŢEAUA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A 

RADIOACTIVITĂŢII MEDIULUI (RNSRM), precum și  Staţia Automatã  de 

Monitorizare a Debitului Gamma  în Aer,   care este una din cele 88 de astfel de 

staţii automate cuprinse în SISTEMUL NAŢIONAL DE AVERTIZARE / 

ALARMARE PENTRU RADIOACTIVITATEA MEDIULUI (SNAARM).Am 

dorit să marcăm și noi Ziua Apei, prin aceea că elevii care ne-au vizitat au putut 

să vadă cum este monitorizată RADIOACTIVITATEA APELOR, respectiv 

radioactivitatea apei de suprafaţă, prin prelevarea de probe zilnice din Râul 

Buzău, punctul de prelevare fiind Podul Mărăcineni  și efectuarea de măsurări  

ale acestor probe; 

  vizita a elevilor de la Colegiul Pedagogic  ”Spiru Haret” la Stația de Tratare 

a Apei Potabile –Sursa Zahăr, eveniment realizat împreună cu Compania de 

Apă Buzău. 

 Totodată, au fost  premiați, la sediul A.P.M. Buzău, elevii care au participat la 

concursul de desene ”Mai multă culoare”, inițiată de A.P.M. Buzău. Elevii Colegiului 
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Pedagogic ”Spiru Haret” au  realizat 109 desene inspirându-se din culorile naturii, iar 56 

dintre acestea au fost premiate. 

 Activități de informare din cadrul acestei campanii au mai avut loc și în alte 

unități de învățământ partenere (Școala Gimnazială ”Ion Creangă”, G.P.P. nr. 1/ 

Grădinița cu Program Normal ”Piticot”). 

 De asemenea, am desfăsurat o campanie dedicată Lunii Pădurii, 15 martie – 

15 aprilie. Un eveniment important din acestă campanie a fost acela prin care am 

marcat împlinirea a 33 de ani de la înființarea Agenției pentru Protecția Mediului Buzău, 

prin plantarea,  împreună cu elevii și cadrele didactice din mai multe unități școlare din 

județul Buzău (Grădinița cu Program Prelungit nr.3, Grădinița cu Program Prelungit 

nr.1, Grădinița ”Bobocei din Micro III”, Școala Gimnazială ”N. Titulescu”, Colegiul 

Național ”Spiru Haret”, Școala Gimnazială nr.11, Școala Gimnazială ”Cpt. Av M. T . 

Bădulescu”, Liceul Agricol” Dr. C. Angelescu”, Liceul ”Al. Vlahuță”din Rm Sărat, 

Liceul ”Ștefan cel Mare” din Rm. Sărat, Școala Gimnazială Săgeata, Școala Gimnazială 

Găvănești și Școala Gimnazială Dâmbroca),  a 33 de  puieți de arbori în spațiile verzi 

ale acestor școli cu care am  încheiat acorduri de colaborare și parteneriate.  Am 

colaborat cu Direcția Silvică Buzău pentru realizarea acestui eveniment. 

Puieții plantați au constituit un material didactic pentru elevii școlilor partenere, aceștia 

putând urmării, pe parcursul anului școlar, fazele de dezvoltare a arborilor. 

 Desfășurăm permanent o campanie de informare a publicului cu privire la 

calitatea aerului. Indicii de calitate a aerului monitorizați de  STAȚIA DE TIP FOND 

URBAN de la Buzău (BZ1), din str. Sf. Sava de Buzău și de STAȚIA DE TIP TRAFIC 

de la Rm. Sărat (BZ2), amplasată pe Șoseaua Focșani (E85), sunt afișați de panoul 

exterior amplasat la sediul APM Buzău, din municipiul Buzău. Cetățenii pot consulta 

datele brute, care rezultă din măsurătorile efectuate la stațiile BZ 1 și BZ 2, în timp real, 

pe site-ul Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului, 

www.calitateaer.ro.Datele validate sunt postate de asemenea pe acest site, iar buletinele 

informative, realizate conform Ordinului MMAP nr. 1818/2020, rapoartele lunare si 

anuale, sunt postate pe site-ul APM Buzău http://apmbz.anpm.ro/.Informari despre 

calitatea aerului sunt postate și pe pagina  de FB a APM Buzău 

https://www.facebook.com/APMJudetulBuzau/. 
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 De asemenea, desfășurăm permanent campanii de informare a publicului cu 

privire la actele de reglementare emise de APM Buzău (AVIZUL DE MEDIU, 

ACORDUL DE MEDIU, AUTORIZAŢIA DE MEDIU, AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ 

DE MEDIU, VIZA ANUALĂ) în scopul cunoașterii de către public a modului în care 

proiectele sau activitățile realizate pot fi în concordanță cu legislația de mediu, respectiv  

pașii pe care trebuie să îi parcurgă publicul interesat pentru obținerea acte de 

reglementare (publicăm legislația în domeniu și tipurile de formulare necesare 

publicului pe site-ul APM Buzău, postăm informări pe FB despre aceste tipuri de acte și 

le afișăm la sediul A.P.M. Buzău..). 

 Informăm publicul cu privire oportunitățile de finanțare prin programele 

Administrației Fondului pentru Mediu și cu privire la dezbaterile publice privind 

ghidurile de finantare pentru aceste programe: Programele Rabla Clasic și Rabla 

Plus, Programul Rabla pentru Electrocasnice, Programul de realizare a pistelor pentru 

biciclete, Programul privind casarea autovehiculelor uzate, Programul Staţii de 

reîncărcare cu putere normală, Programul Prima conectare finanțat din PNRR, 

Programului ”Fabrici de reciclare” finanțat din PNRR, Programului Iluminat Public 

2022, Alocarea financiară totală acordată prin PNRR pentru lucrările destinate înființării 

de centre de colectare cu aport voluntar, Fondurile pentru construirea de insule 

ecologice digitalizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Programul privind 

protecția speciilor de faună sălbatică, prin instalarea de echipamente și/sau dispozitive 

de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege, în 

vederea diminuării conflictelor și reducerii pagubelor cauzate de animale sălbatice, 

Programul privind ecologizarea zonelor afectate de deșeuri, ș.a. 

 Referitor la acest ultim program, în urma informărilor transmise primăriilor locale 

de A.P.M. Buzău, proiectele primăriilor  BUZĂU, SIRIU, NEHOIU și LOPĂTARI, au 

fost aprobate în cadrul  sesiunii de finantare a  ”Programul privind ecologizarea 

zonelor afectate de deșeuri – Curățăm România”, ce s-a derulat în perioada 05 aprilie 

- 06 iunie 2022. Beneficiarii eligibili ai acestui program sunt unitățile administrativ – 

teritoriale organizate la nivel de comună, oraș, municipiu, județ, subdiviziunile 

administrativ – teritoriale și asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.  
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 Am participat și la Campania „Vinerea Verde”,   inițiată și coordonată  de 

Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, desfășurată sub sloganul „STOP! Azi mașina 

stă pe loc!”, care încurajează angajații din instituțiile publice să utilizeze transportul 

alternativ, în scopul reducerii poluării și, implicit, a emisiilor de carbon,  atât prin 

diseminarea informațiilor și distribuirea materialelor promoționale cât și prin relizarea 

unor acțiuni practice de promovare cum ar fi deplasarea cu bicicletele/ 

trotinetele/mijloacele de transport în comun a salariaților A.P.M. Buzău, a elevilor și a 

cadrelor didactice de la școlile partenere. 

 De asemenea, ne-am implicat în  Campania ”Un' Doi Trei”, derulată de 

Asociația OIREP ambalaje, cu sprijinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, care 

a avut loc la nivel național în perioada mai - iulie 2022, prin acțiuni de informare despre 

necesitatea și importanța colectării separate a deșeurilor de ambalaje  în procesul de 

conservare a resurselor și de creștere a gradului de calitate a vieții.Campania ”Un’ Doi 

Trei” a avut ca scop educarea cetățenilor și informarea acestora cu privire la importanța 

colectării separate a deșeurilor de ambalaje la sursă.Campania s-a bazat pe o idee 

simplă: ”Desfaci. Folosești. Arunci” unde & cum trebuie.  

  Am derulat  Campania de informare ”S.O.S. - AMBROZIA!”, cu scopul 

combaterii buruienii ambrozia (denumită ştiinţific Ambrosia artemisiifolia) prin 

transmiterea de informări primăriilor și postarea unor mesaje și informări pe pagina de 

FB a A.P.M. Buzău. Am informat primăriile cu privire la obligaţia pe care o au 

proprietarii sau deţinătorii de terenuri de a desfăşura lucrări de prevenire, combatere şi 

distrugere a buruienii ambrozia, pentru evitarea instalării şi răspândirii vegetaţiei 

invazive şi pentru eliminarea acesteia în cazul prezenţei pe terenurile intravilane sau 

extravilane. Necesitatea unei bune informări a polulației derivă din faptul că o plantă 

matură poate elibera pînă la 8 miliarde de grăunțe de polen (de aproximativ 20 microni 

în diamentru) și pînă la 30.000 de semințe. Aceste semințe, rămase în sol, își pot păstra 

calitățile germinative și 40 de ani, iar cantitatea de polen se poate dubla în perioadele de 

secetă și temperaturi crescute.Am informat primăriile cu privire la legislația aprobată în 

scopul combaterii și prevenirii răspîndirii acestei buruienii (Legea nr. 62/2018 privind 

combaterea buruienii ambrozia, modificată prin Legea nr. 129/2020, Normele 

metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin H.G. nr. 707/2018, de curând 
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modificate prin Hotarârea Guvernului nr. 17/2021 publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 117 din 03 februarie 2021). 

 Am organizat acțiuni de informare cu privire la  protejarea polenizatorilor 

sălbatici, știind faptul că polenizatorii fac posibile fertilizarea și reproducerea plantelor. 

Aceștia contribuie la creșterea cantității și a calității hranei, garantând, astfel, 

aprovizionarea cu alimente. Polenizatorii sălbatici au cunoscut un declin în UE ca 

abundență și ca diversitate, ca urmare a amenințării din ce în ce mai mari pe care o 

reprezintă activitatea umană, în special conversia la agricultura intensivă, precum și 

utilizarea pesticidelor și a îngrășămintelor.Comisia Europeană a instituit măsuri în 

sprijinul polenizatorii sălbatici în domeniul mediului, pesticidelor, agriculturii, cercetării 

și inovării. 

 De asemenea informăm periodic populația cu privire la interdicția arderii 

miriştilor, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase, în scopul prevenirii 

incendierii vegetației.Publicul este informat despre faptul că autoritatea de mediu 

(A.P.M. Buzău) își va da acceptul NUMAI în cazul în care arderea miriștilor și a 

resturilor vegetale se impune ca o măsură de carantină fitosanitară, pentru prevenirea 

răspândirii unor boli sau dăunători specifici. Iar soluțiile  legale pentru eliminarea 

deșeurilor vegetale rezultate din întreținerea grădinilor sau frunzele căzute pe sol sunt 

colectarea separată a acestora și preluarea de către operatorul de salubritate sau 

transformarea lor în compost în gospodării. 

Agenția pentru Protecția Mediului Buzău recomandă și încurajează compostarea în 

sistem individual a biodeșeurilor, dar atrage atenția că aceasta va trebui realizată cu 

luarea tuturor măsurilor pentru prevenirea poluării mediului și degajării de mirosuri, 

care ar putea produce disconfort vecinilor. 

 Concluzionând, considerăm că toate campaniile de relații publice pe care de 

desfășurăm, cu toate acțiunile de informare și evenimentele desfășurate în cadrul 

acestora, sunt deosebit de utile pentru activitatea de protecție a mediului, iar alocarea 

unor resurse financiare în planificarea lor nu poate constitui o cheltuială ci o investiție în 

sprijinul unei dezvoltări durabile.  

 

Buzău, Noiembrie 2021 


