OBIECTIVE
Principalele obiective pe care trebuie să le aibă în vedere orice politică publică pe această
problematică sunt:
1. Creșterea gradului de conștientizarea al cetățenilor cu privire la reala problemă a contaminării
mediului înconjurător prin deversarea necontrolată a deșeurilor.
2. Creșterea gradului de educare a cetățenilor cu privire la colectarea separată a gunoaielor.
3. Monitorizarea gradului de implicare al cetățenilor în procesul de colectare separată a
deșeurilor.
4. Aplicarea de amenzi pentru nerespectarea indicatorilor de colectare selectivă.
5. Încurajarea reciclării în vederea unei utilizări raționale a resurselor.

Politica publică propusă:
“Înființarea unui departament care să includă un sistem de monitorizare privind reciclarea,
colectarea selectivă și protejarea mediului înconjurător ”
În propunere susţinem informarea şi educarea populaţiei (prin seminarii, workshopuri,
cursuri gratuite, pliante, postere, întâlniri) precum şi activităţi care au în vedere încurajarea
colectării selective, ecologizare –acțiuni la care am solicitat sprijinul diverselor ONG-uri,
precum și a autorităților locale.
Propunerea urmărește introducerea obligativității implementării de către autorităţile
locale a unui departament care se ocupă cu protejarea mediului înconjurător, desfășurarea de
acțiuni educative în interiorul unităţilor şcolare aflate sub coordonarea acestora, în care să fie
postate afișe cu departamentul specializat pe această problemă, precum și numere de telefon ale
cabinetelor veterinare.

Politica publică propusă:
Politica publică este propusă Consiliului local care, conform Legii nr.215/aprilie
2001, art. 36, al. 6, are în atribuții asigurarea cadrului necesar privind furnizarea
serviciilor comunitare de salubrizare.

Aceasta este: “Înființarea unui departament care să includă un sistem de monitorizare
privind reciclarea, colectarea selectivă și protejarea mediului înconjurător
”
Propunerea urmărește introducerea obligativității dotării de către autorităţile locale, a
tuturor unităţilor şcolare aflate sub coordonarea acestora , precum și a blocurilor și a caselor cu
pubele colorate şi inscripţionate corespunzător, pentru selectarea la sursă a deşeurilor.
Astfel, în fiecare sală de clasă, în laboratoare, cancelarii, cabinete, biblioteci şi săli de
sport ar urma să existe coşuri de gunoi colorate şi inscripţionate corespunzător pentru selectarea
pe categorii a deşeurilor rezultate în urma activităţilor elevilor şi/sau profesorilor în vederea
colectării selective.

Propunerea vizează





Umărirea fluxului colectării deşeurilor de către firmele angajate.
Depozitarea selectivă a deşeurilor în fiecare gospodărie.
Organizarea unor proiecte pentru copii şi tineret care să vizeze gestionarea deşeurilor.
Tarifare diferenţiată pentru deşeuri

Avantaje / dezavantaje ale politicii publice propuse:
Avantaje:

-obținerea de date reale și corelarea lor în timp util în ceea ce privește colectarea, depozitarea,
tarifarea deșeurilor;
- rapiditatea luării deciziilor și a intervențiilor pentru soluționarea problemelor ivite în
activitatea desfășurată;
- mărirea eficienței activității prin colaborarea cu populația prin campanii de educare țintite pe
problemele apărute.
Dezavantaje:



Volum mare de muncă;



Personal care să participe la acțiuni de ecologizare




Personal calificat
Investiție financiară mare pentru achiziționarea de containere pentru colectarea selectivă;

