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MOŞ NICOLAE RECICLEAZĂ 
- festivitatea de premiere a concursurilor şcolare SIBIUL RECICLEAZĂ - 

 
 

    Concursul şcolar desfăşurat în perioada septembrie-decembrie 2012 în cadrul campaniei de informare şi 
conştientizare a proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL SIBIU se va 
finaliza în data de 6 decembrie 2012. La acest concurs, la care au fost invitate să participe toate unităţile de învăţământ 
preuniversitar din judeţ, au răspuns aproape 70 dintre acestea, trimiţând peste 160 de desene, colaje, fotografii şi benzi 
desenate pentru concurs. De Sf. Nicolae, toate lucrările înscrise în concurs vor fi expuse în holul noii săli de şedinţe a 
Consiliului Judeţean Sibiu, iar câştigătorii fiecărei secţiuni a concursului vor fi recompensaţi cu premii substanţiale pentru 
a le încuraja talentul artistic precum şi seriozitatea cu care abordează subiectul colectării separate a deşeurilor reciclabile. 
 Domnul Ioan Cindrea, preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu, va fi gazda evenimentului împreună cu domnul 
prof. dr. Ştefan Firu, Inspector Şcolar General. 
 Premiile vor fi distribuite pe categorii de vârstă câştigătorilor următoarelor secţiuni:  

• SUPER-EROUL/PERSONAJUL MEU RECICLEAZĂ concurs de desene pentru preşcolari; 
• REFOLOSIM, NU RISIPIM! concurs de colaje din materiale refolosite pentru elevii claselor I-IV; 
• RECICLAREA ÎN LOCALITATEA MEA concurs de fotografii pentru elevii claselor V-VIII; 
• POVESTEA CELOR 3 R concurs de benzi desenate pentru elevii claselor IX-XII. 

 Lucrările premiate vor putea fi vizionate pe website-ul proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT 
AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL SIBIU - www.sibiulrecicleaza.ro. 
 Tot în cadrul festivităţii de Moş Nicolae vor fi premiaţi şi trei dintre elevii care au răspuns la concursul de 
întrebări de pe pliantul şcolar SĂ ÎNCEPEM COLECTAREA SEPARATĂ, care s-a desfăşurat în perioada aprilie-
noiembrie 2012. 
 Un premiu special va fi acordat elevului cu prezenţa cea mai activă la cele 63 de întâlniri cu cetăţenii desfăşurate 
în cursul anului 2012 în localităţile din judeţ în cadrul campaniei SIBIUL RECICLEAZĂ.  
 Concursurile SIBIUL RECICLEAZĂ şi SĂ ÎNCEPEM COLECTAREA SEPARATĂ au fost organizate în 
cadrul campaniei de informare şi conştientizare a proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL 
DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL SIBIU, cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.    
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