
Plan de acțiune 

Se vorbeşte atât de mult despre ecologie încât acest cuvânt aproape că nu mai 

transmite nimic. Constatăm că, ocazional, au loc campanii de ecologizare a unor zone vizitate 

de ,,non-ecologişti,,. Din păcate, ceea ce se ecologizează azi, se umple de reziduri mâine. Fie 

că privim la ştirile diverselor posturi de televiziune, fie că urmărim diverse articole postate pe 

facebook în care sunt prezentate animale ce au de suferit de pe urma activităţii umane, un 

singur lucru ne coordonează: educaţia sau, mai bine zis, autoeducaţia. Într-o societate a 

consumerismului exagerat, când avem acces la o cantitate infinită de produse, nimeni nu se 

gândeşte la cât se aruncă, ci : ,, Mâine ce să încerc? ,, Vorbim despre stimuli permanenţi, 

furnizaţi de companii naţionale şi internaţionale, prin intermediul reclamelor publicitare. 

Paradoxal, televiziunile trag un semnal de alarmă, pe de o parte, iar, pe de altă parte, 

promovează vânzarea atâtor produse care furnizează tone de ambalaje care, de cele mai multe 

ori, nu pot fi reciclate. Ceea ce frapează cu adevărat este promovarea apei îmbuteliate. Dreptul 

de a avea acces la apă, fără costuri suplimentare este îngrădit. Plătim pentru a polua, în 

definitiv. Marile companii îmbuteliază apă colorată şi îndulcită pentru a obţine profituri 

fabuloase. Nu putem vorbi decât despre iresponsabilitate la nivel internaţional, când 

ambalajele din plastic invadează planeta, iar conţinutul produselor comercializate produce 

obezitate şi probleme cardiace. Niciuna dintre companiile care îşi ambalează produsele în 

ambalaje de plastic nu investeşte în reciclare. 

Ar trebui să ne ghidăm după principiul ,, Există viaţă şi fără plastic!,,. Există alternative dacă 

dorim cu adevărat ca situaţia actuală să fie reversibilă: consumul responsabil şi reciclarea 

responsabilă. Pentru un impact pozitiv, companiile de salubritate ar trebui să distribuie tuturor 

cetăţenilor saci care să permită reciclarea corectă a materialelor, dar şi recipiente pentru 

colectarea uleiurilor provenite din prăjire. De asemenea, este recomandată amplasarea a cât 

mai multor cutii de colectare stradală. Dar, cel mai important, toate firmele producătoare să-şi 

schimbe strategia şi să fie responsabile în ceea ce priveşte punerea pe piaţă a produselor lor. 

Hârtia şi sticla sunt alegeri care pot îmbunătăţi considerabil viaţa noastră. 

Îmbunătăţirea stării de curăţenie a orașului Baia Mare și împrejurimi presupune, în principal, 

un management modern al deşeurilor, la realizarea căruia trebuie să participe, în mod activ, pe 

lângă factorii responsabili (autorităţi publice locale şi operatori de servicii de salubritate), şi 

populaţia, fapt relevat şi de opiniile exprimate în interviu. 

Oglinda igienei urbane a unei localităţi reflectă, pe lângă nivelul de salubrizare menajeră 

(salubrizarea deşeurilor menajere de la populaţie şi de la agenţii economici) şi pe cel al 

salubrizării stradale, care are ca scop principal realizarea şi menţinerea igienei căilor de 

comunicaţie, în scopul ridicării gradului de confort citadin. Salubrizarea stradală este cea care 

pune, în final, calificativul de „oraş curat” sau „oraş murdar”. 

Realizarea calitativă a unui serviciu de salubrizare depinde, pe lângă dotarea tehnică a 

operatorilor, de starea reţelei de drumuri din cadrul unei localităţi şi, nu în ultimul rând, de 

comportamentul şi spiritul civic al populaţiei. 



Principalele probleme pe care le ridică gestionarea deşeurilor: diversitatea mare de tipuri 

deşeuri produse ; cantitatea semnificativă produsă anual; depozitarea, în multe situaţii, în 

special în industria uşoară şi alimentară, în comun cu deşeurile menajere şi stradale, pe 

depozitele municipale, orăşeneşti sau comunale, a căror amenajare nu asigură protecţia 

factorilor de mediu. Lipsa unor tehnologii performante de reciclare a deşeurilor de producţie, 

precum şi lipsa unor tehnici de colectare selectivă, conduc la un management defectuos în 

ceea ce priveşte reciclarea acestor categorii de deşeuri. 

Ca propunere și soluții ar fi  implementarea unui sistem subteran de colectare selectivă a 

deşeurilor Avantajul containerelor este acela că nu mai pot fi vandalizate, accesul nu mai este 

blocat de maşinile parcate ilegal, iar poluarea mediului înconjurător este eliminată. În plus, 

acest sistem este recomandat şi pentru colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile. Tot ca 

propunere este de a distribui asociaţiilor de proprietari saci speciali pentru colectarea 

gunoiului reciclabil. Astfel, deşeurile vor fi predate pe mai multe tipuri - ,,umed,,( deşeuri 

menajere) şi ,,uscat,, (deşeuri reciclabile hârtie şi carton, plasctic şi sticlă). Totul ţine de 

autoeducaţie, de responsabilitate, de dorinţa de a schimba mirajul unei existenţe îndestulătoare 

care, din păcate, a avut consecinţe dezastruoase. 

O altă propunere ar fi programele iniţiate de autorităţile de mediu, de autorităţile 

administraţiei locale, de operatorii de servicii şi de organizaţiile nonguvernamentale privind, 

în special, educarea, stimularea şi conştientizarea populaţiei pentru îmbunătăţirea ecologizării, 

salubrizării oraşului, prin acţiuni de reducere a cantităţilor de deşeuri şi de recuperare şi 

valorificare a unor materiale utile, necesitatea şi importanţa colectării selective a deşeurilor 

menajere. 

Implementarea unor activități la nivel de școli care să stimuleze interesul elevilor pentru 

lumea înconjurătoare şi protejarea acesteia; formarea obişnuinţei de colectare selectivă a 

deşeurilor, mai ales hârtie şi plastic; conştientizarea posibilităţii utilizării materialelor 

refolosibile; formarea deprinderii de protejare a mediului prin nepoluarea acestuia; însuşirea 

noţiunilor de educaţie ecologică; evaluarea noţiunilor dobândite prin diferite activităţi de 

educaţie ecologică a elevilor. În ceea ce priveşte părinţii, prin intermediul elevilor 

conştientizarea efectelor pe care le au deşeurile asupra mediului; creşterea gradului de 

implicare în activitatea de colectare a deşeurilor reciclabile. 

O propunere ar fi și ”Curățenia de primăvară” prin care să se încerce colectarea de către 

firmele de salubrizare a deșeurilor de la populație și din zonele afectate. Populația să încheie 

contracte de salubrizare cu operatorul din acea localitate, oferirea de înlesniri la plata 

facturilor aferente prestaţiei serviciului de salubrizare menajeră pentru familiile nevoiaşe şi 

persoanele în vârstă, prin amplasarea de containere la capătul străzilor. În situaţia în care se 

constată lipsa contractului de salubrizare sau expirarea acestuia, se pot aplica, atât pentru 

persoane fizice, cât şi juridice, sancţiuni contravenţionale. 

Concluzii: 

Cauzele acestei situaţii sunt multiple: 



– depozitarea necontrolată a deşeurilor, în special de către persoanele cu venituri modeste, 

care nu au încheiate contracte cu operatorii de salubritate; 

– lipsa de educaţie ecologică şi de spirit civic a multor cetăţeni, care confundă spaţiul public 

cu locul unde pot fi aruncate tot felul de deşeuri; 

– deficienţe existente în activitatea unor operatori de salubritate; 

– lipsa unor programe unitare de educare, stimulare şi conştientizare a populaţiei, care să fie 

desfăşurate atât de către operatorii de salubritate, cât şi de către Primărie, în scopul colectării 

selective a deşeurilor şi a preîntâmpinării depozitării necontrolate a gunoaielor. 

Trebuie să milităm pentru un mediu curat, care să asigure protecţia sănătăţii populaţiei şi, 

implicit, o calitate ridicată a vieţii. 


