
 

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. 

HCL prin care autoritatea locală se obligă să asigure cetățenilor tomberoane (culori diferite cu 

specificatia deseului selectat) pentru selectarea deșeurilor și obligarea comunității în acest 

demers. Utilarea mai multor zone cu recipiente pentru colectare selectiva și încheierea unui 

contract de ridicare a acestora, cu o firmă care să poată realiza întreg procesul de reciclare.  

Avantaje: 

1. Aplicare unitară a reciclării selective la nivelul întregului oraș; 

2. Respectarea legislația naționale și internaționale în ceea ce privește reciclarea; 

3. Reciclarea se va face mai ușor dacă se asigură mai multe zone cu recipiente pentru 

colectare selectivă. 

Dezavantaje: 

1. Odată cu utilarea mai multor zone pentru reciclare colectivă este posibil să crească costul 

taxei de salubritate; 

2. Primăria are deja un contract cu o firmă de salubritate semnat, deci e posibil să fie 

îngreunat procesul de a încheia un contract cu o firmă care să asigure întreg procesul de 

reciclare; 

3. Verificarea respectării legii, respectiv a folosirii corecte a platformelor de reciclare, va 

genera costuri suplimentare (tehnologie și personal). 

Sancționarea celor care nu au selectat corect sacul cu seria X , sancțiunea poate fi chiar fi 

dublarea taxei de salubritate. Sancționarea persoanelor și agenților economici care nu respectă 



legislația. Sancționarea firmelor care se ocupă de serviciile de salubritate pentru nerespectarea 

cadrului legal de colectare selectivă a gunoiului. 

Avantaje: 

- schimbarea comportamentului din partea populației, agenților economici, operatorului de 

salubrizare; 

- va crește bugetul local prin aplicarea amenzilor și se vor achiziționa  mijloace prin care 

deșeurile vor fi selectate. 

Dezavantaje: 

- foarte mulți localnici ar refuza folosirea serviciului de salubrizare; 

- persoanele fără venit, oricum nu o să plătească amenzile și CL trebuie să trimită somații 

către aceștia. 

Semnarea unor contracte avantajoase între firmele de salubrizare și agenții economici astfel 

încât să încurajeze colectarea selectivă a deșeurilor. 

Implicarea agenților economici în reciclarea deșeurilor provenite din punctele de desfacere 

proprii prin implementarea unui sistem de returnare a ambalajelor refolosibile. Instalarea unor 

automate de preluat/ macinat ambalaje în diferite zone  din oraș unde să poată fi duse 

ambalaje curate stânse de pe stradă și pentru fiecare ambalaj introdus să se plătească o sumă 

modică. 

Avantaje: clauze contractuale avantajoase pentru toate părțile implicate: firma salubrizare, 

agenți economici ( ex firma de reciclare hartie plastic), beneficiari/ Primăria și comunitatea, 

implicarea unui număr mare de oameni și agenți economici 

Dezavantaje: număr mic de agenți economici, nerespectarea contractelor, costuri  pentru 

implementare 


