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Întâlnire cu ziariștii - Campania de informare și conștientizare „SIBIUL RECICLEAZĂ” 
 
Una din componentele fundamentale ale proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în 
județul Sibiu” cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională este Campania de informare 
și conștientizare „SIBIUL RECICLEAZĂ”. Demarată în decembrie 2011, campania a cuprins până 
la începutul lunii iunie 2012 următoarele activități: 

- interviuri individuale și de grup focalizat, sondaj de opininie înainte de începutul campaniei;   
- elaborarea website-ului proiectului (www.sibiulrecicleaza.ro); 
- organizarea unui număr de 25 de întâlniri cu cetățenii în orașe și comune; 
- realizarea și distribuirea de materiale tipărite (fluturaș informativ; pliant pentru mediul rural; 

pliant pentru orașe; pliant pentru școli – include un concurs; broșură calendar, afiș); 
- realizarea și distribuirea de materiale promoționale (sacoșe de pânză, tricouri, bloc-notes-uri 

pixuri); 
- realizarea și difuzarea a trei spoturi video și a unui spot audio: 
- a fost realizat un spectacol de teatru de stradă în cadrul festivalului de teatru; 
- a fost realizat un film educațional pentru școli pe DVD. 

 
    Activitățile viitoare din cadrul campaniei includ: 

- aducerea la zi a website-ului; 
- continuarea întâlnirilor cu cetățenii în toate unitățile administrativ teritoriale din județ; 
- realizarea și distribuirea a încă doi fluturași informativi și a unui pliant pentru municipii; 
- organizarea unui număr de 4 concursuri școlare - pentru preșcolari, respectiv elevi din ciclurile 

primar, gimnazial și liceal; 
- continuarea difuzării spoturilor video și spotului audio; 
- continuarea distribuirii materialelor tipărite și promoționale; 
- realizarea unui film informativ despre întreaga campanie; 
- semnalarea șantierelor de construcții prin panouri de afișare; 
- efectuarea unor sondaje de opinie la mijlocul și sfârșitul campaniei: 
- organizarea unor zile ale porților deschise la șantierele de construcții; 
- realizarea unei broșuri la sfârșitul proiectului.  
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Martin Bottesch – Președinte CJ Sibiu 
Constantin Șovăială - Vicepreşedinte CJ Sibiu    
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