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Părțile III și IV 

CUPRINS:       

PARTEA A III-A  - POLITICA PUBLICĂ PROPUSĂ 

 

1. SOLUȚIA CLASEI 

2. PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA POLITICII PROPUSE 

3. Declarația de constituționalitate 

4. Proiect de act normativ  - Hotărârea Consiliului Local nr. 128/15.05.2019 

5. Surse folosite:  

https://www.ccr.ro/constitutia-romaniei-2003 

https://primariaclujnapoca.ro/ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content 

Constituția României 

Directiva 2008/98 CE a Parlamentului European și Consiliului U.E. privind deșeurile 

Directiva 2018/851 a Parlamentului European și Consiliului U.E. privind deșeurile 

Legea 101/2006 , republicată în 02.07.2017 privind serviciul de salubrizare a localităților 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabil grupă_ TUDOR CRĂCIUN 
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Partea a III_a_b 

SOLUȚIA CLASEI 

                          Soluția propusă de noi, elevii clasei a VII-a B, vizează organizarea unei campanii de 

informare/educare/responsabilizare a cetățenilor cu privire la respectarea legilor privind 

serviciul de salubrizare și protecție a  mediului și monitorizarea video a zonelor unde sunt 

amplasate containerele pentru colectarea selectivă a deșeurilor. 

                         Soluția noastră completează politica publică privind colectarea selectivă a 

deșeurilor de care răspunde Primăria Cluj Napoca, potrivit Legii 211/2011, a Legii nr. 101/2006 

(Cap. II, Art. 5), prin Serviciul de Ecologie urbană, creat pentru urmărirea activităţii de salubrizare 

menajeră și Garda de Mediu Cluj, care potrivit H.G. nr. 112/2009 privind organizarea și funcționarea 

Gărzii Naționale de Mediu,  controlează activitățile cu impact asupra mediului înconjurător și aplică 

sancțiuni contravenționale prevăzute de legislația în domeniul protecției mediului. 

                        Politica publică propusă de noi respectă prevederile Constituției României, Art. 30 

(libertatea de exprimare), Art. 31 (dreptul la informație), Art. 34 (dreptul la ocrotirea sănătății) și Art. 

35 (dreptul la mediu sănătos), legislația europeană (Directiva cadru 2008/98 privind deșeurile). 

Considerăm că informarea cetățenilor și monitorizarea activității legate de colectare pot contribui la 

creșterea eficienței sistemului de colectare și astfel la reducerea poluării. 

1. Informarea/educarea/responsabilizarea cetățenilor cu privire la respectarea legilor privind 

serviciul de salubrizare și protecție a mediului și monitorizarea video a zonelor unde sunt 

amplasate containerele pentru colectarea selectivă a deșeurilor. 

 AVANTAJE:   

Un cetățean bine informat înțelege importanța colectării selective a deșeurilor și ajunge să acționeze 

conform legii, conștient fiind că valorificarea deșeurilor devine mai ușoară, economia verde este 

susținută prin valorificarea fracțiilor reciclabile iar emisiile de dioxid de carbon se reduc. 
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Informarea susținută și permanentă a cetățenilor se poate realiza cu costuri mici datorită interesului 

exprimat de numeroase instituții și ong-uri. 

Creșterea gradului de implicare a cetățenilor în viața comunității locale prin asumarea unui 

comportament responsabil legat de o problemă curentă ce influențează radical calitatea vieții. 

Montarea camerelor video în zona containerelor, cu scopul monitorizării comportamentului cetățenilor 

legat de respectarea normelor privind colectarea selectivă a deșeurilor, va face posibilă intervenția 

promptă a autorităților pentru a remedia posibilele probleme apărute ca urmare a încălcării legii. 

 DEZAVANTAJE:  

Rezultatele nu sunt imediate, ci se produc în timp. 

Reticența unor cetățeni față de politica publică pentru că persistă incertitudinea cu privire la ce se 

întâmplă cu deşeurile colectate separat. 

Lipsa fondurilor suficiente pentru campaniile de informare, camerele video și monitorizarea 

permanentă a zonelor unde sunt amplasate containerele. 

Este necesară asigurarea unui informări permanente a cetățenilor pentru a putea identifica toate tipurile 

de deşeuri dar și pentru a elimina unele confuzii cum ar fi de exemplu: problema tetra-pak-urilor, 

ambalajelor de mâncare cu resturi alimentare, dacă recipientele trebuie spălate înainte de a fi aruncate, 

dacă trebuie dezlipite etichetele din hârtie de pe PET-uri etc.   

Partea III_c 

Declarație de constituționalitate 

                      Politica publică propusă de clasa noastră, ce presupune organizarea unei campanii de 

informare/educare/responsabilizare a cetățenilor cu privire la respectarea legilor privind serviciul de 

salubrizare și protecție a  mediului și monitorizarea video a zonelor unde sunt amplasate containerele 

pentru colectarea selectivă a deșeurilor, respectă prevederile Constituției României și legislația 

europeană: 

1. Respectă drepturile și libertățile fundamentale (Titlul II, Capitolul 2); 

2. Respectă prevederile privind exercitarea drepturilor și libertăților (Titlul II, Capitolul 3); 

3. Respectă prevederile privind tratatele internaționale, inclusiv normele Uniunii Europene în 

domeniu (Titlul II, Capitolul 2). 

4. Respectă prevederile Directivelor 2008/98 CE și 2018/851, ale Parlamentului European și  

Consiliului U.E., privind deșeurile. 

                    Argumente: 

1. Campania de informare a cetățenilor presupune exprimarea opiniei persoanelor implicate cu 

ocazia organizării întâlnirilor, realizării proiectelor educative, folosirii spoturilor publicitare în 

diferite emisiuni de radio și televiziune etc.   
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Potrivit art. 30, în România libertatea de exprimare a opiniilor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin 

viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt 

inviolabile. 

2. Campania de informare presupune educarea cetățenilor cu privire la un subiect de interes 

general, cu impact major asupra mediului social, economic, natural.  

Conform art. 31, dreptul cetățenilor de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi 

îngrădit. În plus, conform aceluiași articol, autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt 

obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice. 

3. Problema deșeurilor este importantă deoarece afectează calitatea vieții tuturor locuitorilor 

orașului. Gestionarea lor necorespunzătoare duce la înmulțirea șobolanilor, facilitează poluarea 

mediului, afectează sănătatea oamenilor. Spre exemplu cantitatea mare de levigat ajunsă în 

zonele limitrofe alterează calitatea aerului, apei și solului. În consecință, drepturile la ocrotirea 

sănătății și la un mediu sănătos și echilibrat ecologic sunt încălcate. Potrivit art. 34 și art. 35, 

statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice și să asigure 

cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept, în timp de persoanele fizice şi juridice au 

îndatorirea de a proteja şi a ameliora mediul înconjurător. 

4. Suntem conștienți de faptul că drepturile și libertățile constituționale trebuie exercitate de 

fiecare cetățean cu bună-credință, fără încălcarea drepturilor și libertăților celorlalți (art. 20 și 

57).  

5. Interesul major pentru protecția mediului este demonstrat la nivel european prin acțiunile 

bazate pe legislația comunitară.  

Statutul României de țară membră a Uniunii Europene,  din 2007, o obligă să respecte legislația 

comunitară. În acest sens amintim prevederile Directivelor Parlamentului European și a Consiliului 

Uniunii Europene, din 19 noiembrie 2008 și din 30 mai 2018, privind deșeurile, prin care se stabilesc 

măsuri în vederea protecției mediului și a sănătății populației prin prevenirea sau reducerea efectelor 

adverse generate de generarea și gestionarea deșeurilor și prin reducerea efectelor generale ale folosirii 

resurselor și creșterea eficienței folosirii acestora. 

Partea III_d 

PROIECT DE ACT NORMATIV 

Hotărârea Consiliului Local nr.128/15.05.2019 

privind  implementarea  politicii publice de organizare a unei campanii de 

informare/educare/responsabilizare a cetățenilor pentru respectarea legilor ce vizează  serviciul de 

salubrizare și protecție a  mediului și monitorizarea video a zonelor unde sunt amplasate containerele 

pentru colectarea selectivă a deșeurilor din municipiul Cluj Napoca 

 

Consiliul Local 
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Având în vedere Expunerea de motive nr.2011/12.05..2019 privind oportunitatea proiectului de 

hotărâre, a Primarului Municipiului Cluj Napoca – domnul Emil Boc; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2011/12.05.2019, întocmit de către Direcţia Edilitară din 

cadrul Primăriei Municipiului Cluj Napoca;  

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. 2011/12.05.2019, anexă la Raportul de specialitate nr. 

2011/12.05.2019;  

Având în vedere Avizul Direcţiei Economice  - Anexă la Raportul de specialitate nr. 2011/12.05.2019 ;  

Având în vedere Avizul Comisiei pentru Urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului nr. 

2011/12.05.2019 ; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) şi d) şi alin. (6), lit. a), pct. 2 şi 14 din Legea nr. 

215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;  

În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală care dau 

dreptul Consiliului Local să adopte o astfel de hotărâre, 

Hotărăște  

Art. 1. Aprobarea implementării politicii publice de organizare a campaniei de 

informare/educare/responsabilizare a cetățenilor  pentru respectarea legilor privind serviciul de 

salubrizare și protecție a  mediului și monitorizarea video a zonelor unde sunt amplasate containerele 

pentru colectarea selectivă a deșeurilor din municipiul Cluj Napoca. 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează departamentelor Direcției 

Economice –Serviciul Financiar,  Direcției Ecologie urbană și spații verzi – Serviciul Ecologie urbană 

și Direcţiei Generale Comunicare dezvoltare locală şi management proiecte - Serviciul Strategie şi 

dezvoltare locală management proiecte. 

Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică:  

- Direcției Economice –Serviciul Financiar 

- Direcției Ecologie urbană și spații verzi – Serviciul Ecologie urbană  

- Direcţiei Generale Comunicare dezvoltare locală şi management proiecte - Serviciul Strategie şi 

dezvoltare locală management proiecte 

- Mass-media  

- Inițiatorilor politicii publice. 

 

 

 

https://primariaclujnapoca.ro/organigrama/directia-generala-comunicare-dezvoltare-locala-si-management-proiecte/
https://primariaclujnapoca.ro/organigrama/directia-generala-comunicare-dezvoltare-locala-si-management-proiecte/serviciul-strategie-si-dezvoltare-locala-management-proiecte/
https://primariaclujnapoca.ro/organigrama/directia-generala-comunicare-dezvoltare-locala-si-management-proiecte/serviciul-strategie-si-dezvoltare-locala-management-proiecte/
https://primariaclujnapoca.ro/organigrama/directia-generala-comunicare-dezvoltare-locala-si-management-proiecte/
https://primariaclujnapoca.ro/organigrama/directia-generala-comunicare-dezvoltare-locala-si-management-proiecte/serviciul-strategie-si-dezvoltare-locala-management-proiecte/
https://primariaclujnapoca.ro/organigrama/directia-generala-comunicare-dezvoltare-locala-si-management-proiecte/serviciul-strategie-si-dezvoltare-locala-management-proiecte/
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CUPRINS: 

 

PARTEA A IV-A – PLANUL DE ACȚIUNE 

 

1. Poster:  Colectăm selectiv 

2. PLANUL DE ACȚIUNE pentru obținerea sprijinului de la persoane, organizații,  

instituții sau grupuri de persoane 

3. Scrisoarea oficială către Primăria Cluj Napoca / 07.05.2019 (Nr. 256318/1)  

4.  Anexa: Planul de acțiune pentru implementarea politicii politice – propus de elevii clasei a 

VII-a B) 

5. Scrisoare către Centru de copiere Colorama 

6. Scrisoare către Inspectoratul Școlar Județean Cluj 

7. Scrisoare către Redacția Europa Fm 

8. Reflecții asupra experienței 

9. Postere – Reciclează acum 

 

 

 

 

 

 

 

 Responsabil grupă_ PAULA GOLUB 
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Partea IV_a                                     PLANUL DE ACȚIUNE 

Fiecare grupă de elevi are responsabilitatea de a acționa organizat în vederea obținerii 

sprijinului cât mai multor persoane, instituții și organizații din comunitate 

1. Identificarea persoanelor, instituțiilor, organizațiilor și grupurilor de persoane interesate de problemă 

a. Realizarea unei sesiuni de navigare pe Internet cu scopul găsirii persoanelor, instituțiilor, 

organizațiilor și grupurilor de persoane interesate de problema colectării selective a deșeurilor. 

b. Consultarea părinților, rudelor, prietenilor, vecinilor pentru obținerea unor informații utile în 

vederea contactării celor care ar fi dispuși să ne sprijine. 

c. Întocmirea unei liste cu instituțiile, ONG-urile și persoanele contactate receptive la problemă. 

2. Stabilirea poziției acestora față de politica publică propusă 

a. Stabilirea profilului fiecărei categorii de posibili susținători ai politicii publice propuse pe baza 

analizării activităților în care s-au implicat și care au fost deja mediatizate. 

b. Obținerea unui răspuns clar din partea celor contactați. 

3. Redactarea și trimiterea unor scrisori de solicitare a sprijinului posibilelor instituții, ONG-uri și 

persoane fizice interesate de problemă 

a. Repartizarea pe grupe a redactării scrisorilor de solicitare a sprijinului. 

4. Întocmirea planului de organizare a unei campanii de informare/educare/responsabilizare a 

cetățenilor 

a. Stabilirea planului de organizare a campaniei în funcție de susținătorii declarați sau potențiali. 

5. Promovarea online a planului de organizare a campaniei de informare/educare/responsabilizare a 

cetățenilor,  încurajându-i pe cititori să-l transmită mai departe și altor persoane 
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a. Fiecare grupă va posta în mediul online acest plan cu scopul obținerii sprijinului cât mai multor 

cetățeni. 

6. Semnarea unei petiții online inițiată de dl. Sandor Korosfoy care are același obiectiv , colectarea 

selectivă reală a deșeurilor din Cluj Napoca 

a. Susținerea inițiativelor din comunitatea locală ce au legătură cu politica propusă de noi prin 

semnarea petiției ”Cluj: Vream colectare selectivă acum”, vezi https://campaniamea.declic.ro/). 

7. Redactarea unei scrisori oficiale către Primăria Cluj Napoca, principala instituție ce răspunde 

problema colectării selective a deșeurilor din oraș 

a. Redactarea scrisorii oficiale și a planului de implementare a politicii publice propuse de noi. 

 

Anexă 

PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA POLITICII PUBLICE  

PROPUS DE ELEVII CLASEI A VII-A B DE LA COLEGIUL NAȚIONAL ”GHEORGHE 

ȘINCAI” CLUJ NAPOCA 

A. Organizarea unei campanii de informare/educare/responsabilizare a cetățenilor cu privire la 

respectarea legilor ce vizează serviciul de salubrizare și protecție a  mediului  presupune 

acțiuni concertate pe două direcții: PUBLICITATE și EDUCAȚIE 

I. PROMOVAREA GHIDULUI DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR   

Pentru că există deja un ghid de colectare selectivă a deșeurilor publicat de Rosal si Ecotic (vezi 

https://www.stiridecluj.ro/economic/rosal-cluj-si-ecotic-au-lansat-un-ghid-de-colectare-selectiva-a-

deseurilor), considerăm ca fiind utilă organizarea unei campanii de promovare prin folosirea unor 

panouri și a unor spoturi publicitare.  

Acestea pot fi realizate și prezentate cu implicarea: 

1. Posturilor de radio (EUROPA FM) și de televiziune (NCN, ProTV); 

2. COLORAMA (director Andrei Lucian); 

3. Companiei de Transport Public Cluj-Napoca prin intermediul display-urilor din tramvaie și 

autobuze; 

4. ROSAL și Brantner Veres  cu propriile mașini publicitare; 

5. ONG-urilor interesate (GOGECO, RECYCLE INTERNATIONAL, DIREN EXIM, AGENT 

GREEN, ECOTIC) și care sunt dispuse să ofere loc pe propriile site-uri; 

6. Cinematografelor Victoria, Florin Piersic, Arta etc. care pot asigura rularea unor scurt metraje 

în pauzele spectacolelor; 

7. Biroului Învăţământ, cultură, culte, sport şi societate, din cadrul Primăriei Cluj Napoca; 

8. Persoanelor fizice (cum este de exemplu dl. Sandor Korosfoy care a inițiat campania on-line 

”Cluj: Vream colectare selectivă acum”, vezi https://campaniamea.declic.ro) etc. 

 

https://www.stiridecluj.ro/economic/rosal-cluj-si-ecotic-au-lansat-un-ghid-de-colectare-selectiva-a-deseurilor
https://www.stiridecluj.ro/economic/rosal-cluj-si-ecotic-au-lansat-un-ghid-de-colectare-selectiva-a-deseurilor
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II. ECO EDUCAȚIE 

 

Campania ECO EDUCAȚIE vizează parteneriatul școală – comunitatea locală.  

Cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Cluj pot fi inițiate proiecte educative școlare și 

extrașcolare care să susțină politica publică propusă.  

Directorii, coordonatorii de proiecte și programe educative, profesorii diriginți, alte cadre didactice în 

colaborare cu specialiști în domeniile de interes, pot aduce în școli o formulă educațională inovatoare 

pentru generațiile schimbării: eco educația prin învățarea experiențială și implicarea elevilor în 

rezolvarea problemelor de mediu. 

Mesajul poate ajunge foarte repede în casele clujenilor prin intermediul copiilor care devin astfel 

îndrumătorii propriilor părinți, constrângându-i, în cele din urmă și pe cei indiferenți sau mai puțini 

receptivi, să le lase ca moștenire un oraș  verde. 

Mesajul principal poate fi construit pornind de la întrebări simple: CE ESTE, CUM SE FACE și DE 

CE ESTE IMPORTANTĂ colectarea selectivă a deșeurilor. 

Vorbim de o varietate impresionantă de proiecte realizate de elevi – profesori – părinți.  

Pot fi organizate concursuri, expoziții, serbări, mese rotunde, acțiuni de voluntariat, schimburi de 

experiență, vizite la stațiile de reciclare, excursii, vizionări de spectacole de teatru și film, sesiuni de 

referate și comunicări științifice pentru elevi etc., temele alese putând fi: 

1. Laboratorul verde al reciclării 

2. Învățăm să reciclăm ambalajele 

3. Reciclare cu recompensă 

4. Patrula de reciclare 

5. Creează-ți mediul 

6. Școală pentru mediu 

7. Ecologie urbană 

8. Colectarea diferențiată 

9. Colectarea deșeurilor la școală 

10. Colectarea deșeurilor acasă 

11. Ajută natura 

12. Orașul verde 

13. Eco atitudine  

14. Eco Etc. 

 

B. Monitorizarea video a zonelor unde sunt amplasate containerele pentru colectarea selectivă 

a deșeurilor 

Acest obiectiv poate fi realizat de către  Serviciul de Ecologie urbană din cadrul Primăriei Cluj Napoca 

urmând următorii pași: 

1. Găsirea fondurilor necesare achiziționării, amplasării și folosirii corespunzătoare a aparaturii 

video (probabil din bugetul local). 

2. Completarea unei hărți a zonelor unde se vor monta camere video. 
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3. Organizarea centrului de monitorizare în parteneriat, de către  Primăria Cluj Napoca – Garda de 

Mediu Cluj – firmele de salubritate și angajarea personalului specializat pentru acest tip de 

activitate. 

4. Realizarea monitorizării video a zonelor unde sunt amplasate containerele pentru colectarea 

selectivă a deșeurilor. 

5. Realizarea unei proceduri privind transmiterea informațiilor către instituțiile responsabile cu 

colectarea selectivă a deșeurilor. 

6. Realizarea unor proceduri privind soluționarea problemelor apărute ca urmare a încălcării 

normelor de colectare selectivă a deșeurilor de către cetățeni sau de către firmele de salubritate. 

 

SCRISOAREA OFICIALĂ             

                                    

                               Către, 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA 

                                            DOMNULUI PRIMAR EMIL BOC 

 

               Subsemnații, elevi în clasa a VII-a B, la Colegiul Național ,,Gheorghe Șincai” Cluj-Napoca, 

județul Cluj, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la Articolul 51 din Constituția României și 

având în vedere că, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, 

privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, vă supunem atenției o propunere de 

politică publică complementară celei privind colectarea selectivă a deșeurilor susținută de instituția pe 

care cu profesionalism o conduceți. 

               Propunerea noastră, pe care am atașat-o, vizează, pe de o parte, organizarea unei campanii de 

informare, educare și responsabilizare a cetățenilor în legătură cu  respectarea legilor privind serviciul 

de salubrizare și protecție a  mediului și, pe de altă parte, monitorizarea video a zonelor unde sunt 

amplasate containerele pentru colectarea selectivă a deșeurilor. 

Considerăm că această propunere completează politica publică privind colectarea selectivă a deșeurilor 

de care răspunde atât Primăria Cluj Napoca (potrivit Legii 211/2011, a Legii nr. 101/2006/Cap. II, 

Art.5), prin Serviciul de Ecologie urbană, creat pentru urmărirea activităţii de salubrizare menajeră, cât 

și Garda de Mediu Cluj (potrivit H.G. nr. 112/2009 privind organizarea și funcționarea Gărzii 

Naționale de Mediu), care  controlează activitățile cu impact asupra mediului înconjurător și aplică 

sancțiuni contravenționale prevăzute de legislația în domeniul protecției mediului. 

Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de cultură 

civică folosind ca metodă de învățare  Proiectul: Cetățeanul, sub îndrumarea dnei profesoare _____. 

               Considerăm că informarea cetățenilor și monitorizarea activității legate de colectare pot 

contribui la creșterea eficienței programelor locale și naționale de acest tip și, în final, la reducerea 

poluării și protejarea resurselor naturale. Printre avantajele implementării acestei politici enumerăm: 

informarea/educarea și responsabilizarea cetățenilor cu privire la importanța colectării selective a 

deșeurilor; susținerea politicii de către numeroase ONG-uri și instituții; intervenția promptă a 

autorităților pentru a remedia posibilele probleme apărute. 
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    Suntem conștienți că împreună putem reuși să-i convingem pe oameni că reducerea efectelor 

poluării se poate face doar prin implicarea responsabilă a fiecăruia dintre noi, în fiecare zi, ori de câte 

ori suntem în situația de a alege cum să aruncăm și ce să facem cu deșeurile. 

   Suntem încrezători că inițiativa noastră va fi apreciată și veți susține emiterea unei hotărâri 

favorabile. 

   Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de 

email:___________________________ 

 

Cluj Napoca                                                              Cu respect,  

07.05.2019                                                                        Elevii clasei a VII-a B 

 

            

  ALTE SCRISORI OFICIALE 

                                      Către, 

                                     Inspectoratul  Şcolar General Cluj                                                                                    

                                     Domnului  Inspector  Şcolar Județean, Valentin  Cuibus 

 

                    Subsemnaţii, elevii clasei a VII-a  B, de la Colegiul  Naţional „Gheorghe Şincai” Cluj 

Napoca, sub îndrumarea coordonatorului de proiecte educative, dna prof. Ioana Mihacea şi a dnei prof. 

Cecilia Johrend, solicităm prin prezenta să ne sprijiniţi în demersul nostru de pe lângă Primăria Cluj 

Napoca pentru ca propunerea noastră de politică publică să fie implementată. 

                   Menționăm faptul că inițiativa are legătură cu lipsa colectării selective reale a deșeurilor în 

Cluj Napoca, problemă identificată și analizată de noi în cadrul Proiectului CETĂȚEANUL. Soluția 

propusă vizează organizarea unei campanii de eco educație ce poate fi realizată în baza parteneriatului 

școală – comunitatea locală. 

                    Așteptăm cu viu interes confirmarea sprijinului instituției, pe care o conduceți cu 

profesionalism, pe adresa de e-mail________. 

 

                                                                            Vă mulţumim anticipat,  

                                                                                             Elevii clasei a VII-a B 
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                          Către, 

                                 CENTRUL DE COPIERE COLORAMA 

                                 DOMNULUI DIRECTOR  LUCIAN ANDREI 

 

                 Numele meu este Lorena Cachiță și sunt elevă în clasa a VII-a B de la Colegiul Național 

”Gheorghe Șincai” Cluj Napoca.  

                 În cadrul unei activități de educație civică “PROIECTUL CETĂȚEANUL”, studiem 

problemele locale, cum sunt ele privite și soluționate de autorități, precum și modalitățile în care 

cetățenii pot participa în acest proces. 

                Problema pe care o studiază clasa mea este cea a colectării selective a deșeurilor.  

La unul din pașii pe care trebuie să îi urmăm, a fost unul în care fiecare echipă a trebuit să deseneze 

câte un afiș, ca lumea să cunoască mai bine problema și ca să o pună în aplicare, astfel ajutându-ne. 

                Am apelat la dumneavoastră ca să ne ajutați să le micșorăm și să le printăm, iar apoi să le 

putem împărți clujenilor. 

                Sper că ne veți putea ajuta cu această chestiune. Aștept cu viu interes răspunsul 

dumneavoastră pe adresa de e-mail______________. 

                                                                                    Cu respect,  

                                                                                                        Lorena Cachiță  

                                                

                                                   Către, 

                                                             Conducerea Gogeco SRL Cluj 

                Subsemnatul, Paul Pogăcean, în numele colegilor mei din clasa a VII-a B de la Colegiul 

Național ,,Gheorghe Șincai" Cluj-Napoca, vă solicit sprijinul în legătură cu susținerea unei politicii 

publice propuse de noi ce vizează informarea/educarea/responsabilizarea  clujenilor în vederea 

colectării selective a deșeurilor. 

               Menționez faptul că inițiativa are legătură cu  lipsa unei colectări selective reale a deșeurilor, 

problemă identificată și analizată de noi în cadrul Proiectului ,,Cetățeanul". 

               Așteptăm confirmarea sprijinului dumneavoastră la adresa de e-

mail________.                                             

                                                                                             Cu stimă,  

                                                                                                              Pogăcean Paul  
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SURSE_ARTICOLE_PARTEA A III-A 

Colectarea selectivă a deșeurilor, între confuzie și lipsa de infrastructură 

scris DE SANDU MUREȘAN / IN IANUARIE 10, 2019, 01:01 

 

Anul 2019 începe cu schimbări majore în ce privește gestionarea deșeurilor, colectarea și selectarea 

acestora. La finele anului trecut, guvernul a emis ordonanța 74, care impune autorităților locale luarea 

de măsuri concrete în depășirea dificultăților legate de reciclarea și depozitarea deșeurilor. 

Pe scurt, începând cu 1 ianuarie, va trebui implementat un program care să asigure un sistem de 

colectare selectivă a deșeurilor municipale generate de populație (cel putin pentru hârtie și carton, 

metale, plastic și sticlă). Provocările în acest domeniu mai cuprind atingerea țintei de reciclare a 

deșeurilor municipale produse (minim 50% din masa totala generata pana la 30 decembrie 2020), 

contribuția pentru economia circulară (suportată de firmele de salubritate) pentru cantitățile de deșeuri 

care ar fi trebuit valorificate dar nu au fost, dar ceea ce privește în mod special populația este 

respectarea a ceea ce a fost denumit generic “plătește pentru cât arunci”, pe baza volumului de deșeuri, 

a frecvenței de colectare, greutății și/sau numărului de saci de colectare personalizați. 

Nerespectarea obligațiilor de mediu va atrage cu sine sancțiuni și amenzi, care pot fi evitate însă prin 

know-how, organizare și decizii. Cât de pregătiți suntem însă la Cluj pentru asta? 

“Plătești pentru cât arunci” 

De la 1 ianuarie, cum spuneam, autoritățile publice locale vor fi obligate să aplice sistemul “plătești 

pentru cât arunci”. De asemenea, acestea trebuie să asigure recipiente separate pentru fracția uscata, 

respectiv cea umedă din deșeuri. În acest fel, cetățenii vor plăti doar pentru deșeurile menajere, cele 

care ajung la depozitul de deșeuri. 

OU 74/2018 mai prevede și aplicarea unei garanții pentru ambalajele reutilizabile și introducerea unor 

indicatori de performanță atât pentru societățile de salubrizare, cât și pentru stațiile de sortare începând 

din anul 2019. Astfel, începând cu 31 martie se va aplica o garanție pentru ambalajele reutilizabile în 

valoare de 0,5 lei/ambalaj, iar după 31 martie 2022, această garanție se va aplica și ambalajelor 

nereutilizabile cu volume cuprinse între 0,1 și 3 litri destinate anumitor tipuri de băuturi. 

Potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, actul normativ cuprinde clarificări cu privire la rolul 

fiecărui actor din lanțul de gestiune a deșeurilor. Pentru reducerea cantităților de deșeuri municipale 

care ajung să fie eliminate prin depozitare, potrivit acestuia, tarifele vor include o contribuție pe 

http://transilvaniareporter.ro/actualitate/colectarea-selectiva-a-deseurilor-intre-confuzie-si-lipsa-de-infrastructura/
http://transilvaniareporter.ro/author/sandu-muresan/
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economia circulară în valoare de 30 de lei/tonă, care va fi suportată de operatorii de salubrizare în 

funcție de cantitățile ce depășesc cotele aferente indicatorilor de performanță stipulați în contracte. 

De asemenea, au fost introduse și condiții la autorizare pentru organizațiile care implementează 

obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului. „Avându-se în vedere cantitatea anuală totală 

de deșeuri de ambalaje generate, OUG aprobată stabilește drept criteriu de autorizare un nivel mediu 

de 10.000 de tone pentru cantitățile gestionate de organizațiile care implementează răspunderea extinsă 

a producătorului”, a declarat Nelu Barbu, purtătorul de cuvânt al Executivului. 

Actul normativ propune un calendar etapizat pentru înlocuirea ambalajelor de unică folosință, în 

special a celor din plastic, pentru băuturile de orice fel cu ambalaje reutilizabile și creșterea ponderii 

acestor tipuri de ambalaje până în anul 2025. 

Revenind însă la deșeurile menajere, situația în Cluj-Napoca poate fi numită cel puțin confuză în acest 

moment. Pe de o parte, municipalitatea, care s-a angajat să implementeze acest program de colectare 

selectivă, dar invocă lacune legislative, și, pe de altă parte, locuitorii orașului care spun că ar selecta, 

dar n-au unde. 

”Cadrul legislativ este contradictoriu” 

„Din nefericire, cadrul legislativ este contradictoriu și noi ne-am adresat în acest sens ministerului de 

resort pentru a ne lămuri cum vom face cu contractele firmelor de salubritate care au contracte în 

exercițiu. Ordonanța spune că trebuie să impui obligativitate operatorului de salubritate să facă 

colectarea pe patru fracții, să modifici contractele existente, sa-și facă dotările aferente. Astăzi se 

adună pe două fracții. Am întrebat la Autoritatea Națională pentru Achiziții Publice care a spus că nu 

se poate interveni în contracte pe efectul direct al Ordonanței și că din acest punct de vedere trebuie 

alte clarificări legislative. Urmează să se clarifice acest regim juridic. 

Cert este că în 2019, sub o formă sau alta, se vor colecta deșeurile pe patru fracții și vor fi două 

principii: cei care vor respecta vor plăti mai puțin, cei care nu, vor plăti mai mult, iar al doilea, 

poluatorul plătește: cel care poluează mai mult va plăti mai mult. Dacă vor fi patru fracții, se vor face 

containere speciale și în acestea vor putea depune doar proprietarii care au contract în zona respectivă 

pentru colectarea gunoaielor. Firmele de salubritate vor avea șase luni la dispoziție să asigure această 

dotare, cu containere cu cip, astfel încât fiecare proprietar să aibă acces la punctul gospodăresc și nu 

alții din afară. Punctele de salubritate nu vor mai fi deschise la grămadă pentru toată lumea, ci fiecare 

va ști exact unde depune, cât depune și unde depune. Tarifele urmează să se stabilească, dar mai întâi 

trebuie să se facă aceste clarificări despre care vă vorbeam . Nu o spun eu, așa spune legea, că firmele 

au la dispoziție șase luni pentru a implementa acest sistem care va deveni obligatoriu pentru toți 

cetățenii acestei țări, nu doar pentru cei ai Clujului. 

Eu susțin total și categoric acest proces de reciclare pentru că face parte și din acel concept de care tot 

vorbesc eu, de economie circulară. Țările europene deja reciclează foarte mult din ceea ce consumă și 

prin asta economisesc resurse importante de materii prime, dau șansa unei dimensiuni de inovare 

pentru reciclare etc. Până la urmă trebuie să ne gândim că vom trăi într-un mediu mult mai sănătos, 

mai nepoluant”, spune Emil Boc, primarul Clujului. 

Uși închise la salubritate 



15 
 

Dacă cei de la primărie dau măcar impresia că știu ce au de făcut în privința colectării gunoaielor, la 

firmele de salubritate situația e pe dos, cel puțin la Rosal, unul din cei doi operatori însărcinați la Cluj-

Napoca cu problema deșeurilor menajere. Inițial, directorul de aici, dl. Radu Roșu, a părut receptiv în a 

oferi informații cu privire la colectarea selectivă, însă, ulterior, s-a răzgândit și a cerut mai mult timp 

de gândire. Dincolo, la Brantner Vereș, n-am obținut nici măcar atât, nimeni din conducerea firmei 

neputând fi contactat. 

”Totul a fost lăsat în coadă de pește” 

Dacă primăria și firmele de salubritate își vor face datoria, rămâne de văzut în următoarea perioadă, 

dar printre cetățeni și asociațiile de locatari domnește deocamdată confuzia. Nimeni nu se gândește să 

nu selecteze gunoiul, doar că, spun oamenii, nu au cum și unde să facă acest lucru. 

”Sunt probleme, și, în primul rând, cel puțin la asociația noastră, ne confruntăm cu lipsa de spațiu. 

Suntem aproape 700 de persoane la un punct gospodăresc mic și înghesuit din cauza garajelor 

construite. Pretenții sunt, dar la un bloc atât de mare cum e al nostru, e aproape imposibil să strângi 

deșeurile așa cum ne cer autoritățile. Containerele sunt puține și e mult gunoi în jurul lor. Observ că de 

la o vreme nimeni nu mai pomenește de asta. 

Acum un an am tot avut discuții, ba cu cei de la primărie, ba cu cei de la salubritate. De la o vreme, 

nimeni nu mai zice nimic, totul a fost lăsat în coadă de pește. Ni s-a promis marea cu sarea, ba că vor fi 

condiții, ba că o să beneficiem de un preț mai mic. Nimic din toate astea nu s-a întâmplat. Suntem într-

o confuzie totală. 

Am sperat că va fi mai curat în jurul blocului, nici vorbă. Acum vin și ne amenință că vom primi 

amenzi dacă nu selectăm deșeurile. Păi cum să le selectezi când nu-ți asigură condiții? Să ne 

amendeze, o să-i dăm în judecată, la asta se va ajunge.” ne-a declarat Vasile Maxim, administratorul 

uneia dintre cele mai mari asociații de locatari din Cluj. 

Vom avea și ”poliția” gunoaielor 

”Nu trebuie să ne ascundem, oamenii chiar dacă își aruncă gunoaiele în containerele speciale, vin 

gunoierii și le golesc în mașină, toate la un loc. Zic, ei, că selectarea se va face la groapa de gunoi. 

Treaba asta nu miroase bine. Dar, cum spuneam, așteptăm să vedem ce vor face, să ne asigure condiții, 

și noi ne vom face treaba. 

Cu ai noștri locatari, nu vă faceți griji. Dacă o să-i vedem că aruncă gunoaiele pe jos sau unde nu 

trebuie, vom avea grijă de ei, o să le facem poze, o să facem și supraveghere video, ne descurcăm 

cumva, o să-i tragem de mânecă, o să avem ac de cojocul lor.  Știu, nici noi suntem sfinți, sunt și acum 

pungi de gunoi la colțurile blocurilor, te miri pe unde, dar asta va fi problema noastră, important este 

să ni se creeze condiții.” spune Vasile Maxim. 

Amenzi între 1.000 și 25.000 de lei pentru deșeuri neselectate 

Infrastructura pentru colectarea selectivă a deșeurilor are de suferit încă, dar primăria a avut deja grijă 

să stabilească și amenzile pentru cei care nu se vor conforma cerințelor impuse de guvern. Printr-o 

hotărâre de Consiliu local, cei de la Poliția locală vor putea astfel să aplice amenzi, iar acestea nu sunt 
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deloc de neglijat. Cuantumul acestora este de până la 1.000 de lei pentru persoanele fizice și 25.000 de 

lei pentru cele juridice. Sancțiunile sunt mari, o recunosc și cei din primărie, dar acestea întârzie să 

apară și asta tocmai datorită faptului că nu este încă asigurată infrastructura corespunzătoare. 

”În momentul în care cetățenii vor selecta din casă gunoiul, o să pună deoparte plastic, hârtie, deșeuri 

menajere vor putea plăti mai puțin. Firma de salubritate este direct interesată să ducă deșeurile 

gata selectate. Tot ce e selectat se poate valorifica, iar populația va plăti doar gunoiul menajer”, spune 

și Gheorghe Șurubaru, city-managerul orașului. 

Platforme subterane, stații de colectare cu recompensă 

În prezent, în municipiul Cluj-Napoca, de colectarea deșeurilor se ocupă două firme: Brantner Vereș și 

Rosal. La nivelul întregului oraș, există până în prezent 61 de platforme subterane pentru colectarea 

deșeurilor menajere, 406 containere de tip clopot (PET, sticlă, hârtie) și 5 puncte de colectare DEEE 

(deșeuri de echipamente electrice și electronice). 

De asemenea, în Cluj-Napoca există 4 stații de colectare selectivă a gunoaielor cu recompensă. Aici, 

cetățenii pot recicla deșeuri de ambalaje (hârtie, plastic, metal, sticlă), deșeuri de echipamente electrice 

și electronice (DEEE), baterii și acumulatori. Pe baza tichetului eliberat de aparat după introducerea 

ambalajelor, utilizatorii beneficiază de reduceri în magazinele partenere proiectului. 

De asemenea, clujenii vor avea acces în perioada următoare și la stații de colectare cu recompensă cu 

personal uman (Sigurec City). La aceste stații vor putea fi reciclate deșeuri precum ambalajele de 

plastic, sticlă, hârtie și carton, lemn, aluminiu și toate tipurile de echipamente electrice și electronice, 

becuri și baterii. În momentul reciclării, deșeurile vor fi cântărite de către personalul angajat și se va 

oferi recompensă în bani pentru cantitatea reciclată. Bateriile și acumulatorii se preiau, la fel ca în 

cazul stațiilor automate, cu titlu gratuit. 

Clujul investeste in 200 de platforme subterane pentru colectarea selectiva a gunoiului 

Miercuri, 06 Februarie 2019 

Foto: captura video Youtube/Emil Boc 

Primaria Cluj-Napoca va amplasa in oras 200 de platforme subterane pentru deseuri menajere, care vor 

include 800 de containere pentru colectarea selectiva, investitia depasind 10 milioane de lei. 

City-managerul Gheorghe Surubaru a declarat, miercuri, in sedinta Consiliului Local, ca se vor colecta 

selectiv deseuri in amestec/biodegradabile, hartie/carton, plastic/metal si sticla alba sau colorata. 

"Primaria Cluj-Napoca va amplasa in acest an 200 de platforme subterane pentru colectarea deseurilor 
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menajere, care vor include 800 de containere cu o capacitate de peste 880.000 de litri, investitia totala 

depasind 10 milioane de lei. 

O astfel de platforma cuprinde o cuva din beton armat si o structura metalica prevazuta cu sistem 

hidraulic in care se amplaseaza cate patru containere pentru colectarea deseurilor. 

Aceste platforme subterane sunt destinate colectarii selective a deseurilor menajere pentru deseuri in 

amestec/biodegradabile, hartie/carton, plastic/metal si sticla alba sau colorata. Adancimea platformelor 

va fi de 2 metri", a spus Surubaru. 

Potrivit acestuia, platformele subterane nu permit imprastierea deseurilor, sunt ermetice la infiltratiile 

de apa si nu permit accesul rozatoarelor in incinta cuvei din beton. 

"Toate aceste platforme ingropate se vor realiza pe amplasamente unde avem puncte gospodaresti 

existente", a subliniat Gheorghe Surubaru. 

La nivelul Clujului functioneaza din 2017 inca 81 de astfel de platforme subterane de colectare a 

deseurilor menajere. 

SURSE_ARTICOLE_PARTEA A IV-A 

http://www.ecometropolitancluj.ro/colectare-selectiva-deseuri-cluj 

Eco-Metropolitan Cluj 

Colectare Selectiv Deșeurilor Cluj - Gestionare Deșeuri Reciclabile Colectarea selectiva reprezintă 

procesul de gestionare a deșeurilor prin care materialele cu potențial de reciclare (hârtie, carton, sticlă, 

plastic și metal) sunt recuperate și dirijate spre centrele de reciclare. Acest proces necesită: o 

compostare la sursă, o colectare separată a materialelor secundare și tratarea deșeurilor într-un centru 

de recuperare. Colectarea deșeurilor se face în sistem cu 4 pubele, de diferite culori, în conformitate cu 

legea  211/2011 privind regimul deșeurilor după cum urmează: 

 pubela de culoare galbenă este destinată colectării de metal și plastic (folii, PEID, PET, PVC  și 

alte materiale  plastice, dar și metale feroase și neferoase), 

 pubela de culoare albastră este destinată colectării de hârtie și carton (hârtie tipărită, hârtie în 

amestec), 

 pubela de culoare verde este destinată colectării de sticlă (sticlă colorată și sticlă albă), 

 pubela este de culoare gri destinată colectării pentru fracția mixtă (bio deșeuri și deșeurile 

menajere), 

 pubela de culoare neagră este destinată colectării de deșeuri biodegradabile din gospodăriile 

proprii (resturi de legume și fructe, iarbă, flori și frunze) 

https://ziuadecj.realitatea.net/administratie/cum-fac-clujenii-colectarea-selectiva-din-2019-primesc-

saci-de-gunoi-cu-cod-de-bare-si-amenzi--182679.html 

Obligată prin lege, începând cu 1 ianuarie 2019, România a demarat programul de colectare selectivă 

pe patru fracţii a deșeurilor generate de populație: umedă (resturi menajere) şi uscată (reciclabilă), cu 

trei secţiuni: plastic/metal, hârtie/carton și sticlă. Cei care nu vor respecta obligaţia de mediu vor fi 

amendaţi. La Cluj-Napoca, acest program ar urma să fie funcţional începând cu data de 30 iunie 2019. 

Momentan, autorităţile locale aşteaptă oferta de tarife din partea firmelor de salubritate (Rosal şi 

Bratner), iar noul regulament de salubritate a municipiului se află în dezbatere publică. 

http://www.ecometropolitancluj.ro/colectare-selectiva-deseuri-cluj
https://ziuadecj.realitatea.net/administratie/cum-fac-clujenii-colectarea-selectiva-din-2019-primesc-saci-de-gunoi-cu-cod-de-bare-si-amenzi--182679.html
https://ziuadecj.realitatea.net/administratie/cum-fac-clujenii-colectarea-selectiva-din-2019-primesc-saci-de-gunoi-cu-cod-de-bare-si-amenzi--182679.html
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http://ilovecluj.ro/statii-de-colectare-selectiva-cu-recompensa-la-cluj-napoca/ 

În municipiul Cluj-Napoca funcționează 2 noi aparate de colectare a deșeurilor reciclabile – stații 

„Sigure Public”, care asigură colectarea selectivă automată a variate tipuri de deșeuri și oferă 

recompensă celor care le utilizează. 

Astfel, prin aceste stații, cetățenii pot recicla deșeuri de ambalaje (hârtie, plastic, metal, sticlă), deșeuri 

de echipamente electrice și electronice (DEEE), baterii și acumulatori. Pe baza tichetului eliberat de 

aparat după introducerea ambalajelor, utilizatorii beneficiază de reduceri în magazinele partenere 

proiectului. 

http://transilvaniareporter.ro/actualitate/colectarea-selectiva-a-deseurilor-intre-confuzie-si-lipsa-de-

infrastructura/ 

 Anul 2019 începe cu schimbări majore în ce privește gestionarea deșeurilor, colectarea și 

selectarea acestora. La finele anului trecut, guvernul a emis ordonanța 74, care impune autorităților 

locale luarea de măsuri concrete în depășirea dificultăților legate de reciclarea și depozitarea 

deșeurilor. 

Pe scurt, începând cu 1 ianuarie, va trebui implementat un program care să asigure un sistem de 

colectare selectivă a deșeurilor municipale generate de populație (cel puțin pentru hârtie și carton, 

metale, plastic și sticlă). Provocările în acest domeniu mai cuprind atingerea țintei de reciclare a 

deșeurilor municipale produse (minim 50% din masa totala generata pana la 30 decembrie 2020), 

contribuția pentru economia circulară (suportată de firmele de salubritate) pentru cantitățile de deșeuri 

care ar fi trebuit valorificate dar nu au fost, dar ceea ce privește în mod special populația este 

respectarea a ceea ce a fost denumit generic “plătește pentru cât arunci”, pe baza volumului de deșeuri, 

a frecvenței de colectare, greutății și/sau numărului de saci de colectare personalizați. 

Nerespectarea obligațiilor de mediu va atrage cu sine sancțiuni și amenzi. 
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