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 COLECTAREA SELECTIVA A DESEURILOR LA NIVEL DE COMUNITATE   

Pentru ca intregul sistem de colectare selectiva sa functioneze mai bine, este necesar ca cetatenii 

sa completeze eforturile facute de autoritatea locala si operatorul de salubritate.  

Pentru ca acest efort sa fie sustinut de cetateni, acestia trebuie sa cunoasca si sa inteleaga 

beneficiile pe care le aduce comunitatii o separare corecta a deseurilor pe fiecare fractie.  

In campaniile de comunicare trebuie sa se puna accentul pe valoarea financiara pe care o are 

deseul.  

Este important ca cetatenii sa cunoasca faptul ca, costurile gestionarii deseurilor de ambalaje 

HMPS si DEEE precolectate selectiv de cetateni sunt decontate de catre Organizatiile care 

implementeaza raspunderea extinsa a producatorilor, pentru reciclabilul colectat selectiv pe 

fiecare fractie. 

Pentru ca deseurile din plastic, sticla si metal sa fie reciclate, acestea trebuie sa fie curatate de 

resturile alimentare.   

In acelasi timp este necesar ca cetatenii sa fie informati cu privire la costul pe care il suporta 

lunar  pentru fiecare tona de deseu pe care se decid sa o trimita la depozitare pentru faptul ca nu 

recicleaza suficient (costul de gestionare a deseurilor depozitate ce include  contributia pentru 

economie circulara- 80 lei/tona pentru fiecare tona de deseu trimisa la depozitare, penalitate catre 

AFM 50 lei/tona pentru neindeplinirea obiectivului anual de reciclare).  

Informarea cetatenilor cu privire la necesitatea de a devia de la depozitare fractia biodegradabila 

prin compostarea acesteia in propriile gospodarii (acolo unde au fost distribuite unitati de 

compostare individuala) sau in pubele separate pentru biodegradabil. 

Campaniile de informare trebuie urmate de follow-up in privinta eficientei acestora, astfel incat 

sa se stie care a fost impactul, in termeni de cantitati colectate separat, al implementarii acestora.  

Implicarea parohiei ca vector al comunitatii in transmiterea catre cetateni a informatiilor legate 

de colectarea separata a deseurilor, reprezinta un factor important.  

De asemenea este necesara derularea de campanii de informare la nivelul scolilor in ceea ce 

priveste colectarea separata a deseurilor si importanta acesteia. 

Scolile ar putea fi folosite ca parghie pentru impulsionarea colectarii selective prin  asigurarea de 

infrastructura si derularea de programe educationale de mediu.  
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Se pot organiza vizite ale elevilor la firme de reciclare a deseurilor pentru a intelege mai bine  

importanta colectarii separate a deseurilor fapt ce ii poate determina sa realizeze cat de 

importanta este contributia lor in comunitate dezvoltandu-se astfel un comportament responsabil 

fata de mediul înconjurator.   

Nu trebuie neglijat faptul ca elevii pot constitui un canal direct de comunicare cu fiecare familie, 

devenind  vectori in transmiterea informatiei cu privire la importanta precolectarii selective si un 

exemplu pentru ceilalti membrii ai comunitatii din care fac parte, determinandu-i astfel sa isi 

aduca propria contributie in comunitatea in care traiesc. 

Infrastructura de colectare separata trebuie sa fie dotata cu suport de informatii privind  utilizarea 

corecta a containerelor.  

Adoptarea de catre populatie a comportamentului de colectare separata prin stimuli financiari 

(diminuarea impozitelor datorate la stat in functie de cantitatile colectate) sau prin aplicarea de 

sanctiuni in cazul cetatenilor care nu colectează separat.  

Informarea cetatenilor  cu privire la interzicerea abandonarii deseurilor cat si cu privire la 

interzicerea incinerarii deseurilor de orice fel precum si a amenzilor pentru nerespectarea acestor 

obligatii. 

Informarea populatiei cu privire la pericolul la care se supun incinerand deseurile. Prin ardere 

sunt eliberati in aer, numerosi compusi toxici care sunt inhalati distrugand iremediabil sistemul 

respirator.   

Schimbarea perceptiei populatiei astfel incat aceasta sa inteleaga ca deseurile reciclate au valoare 

care se intoarce in comunitate prin investitii locale. 

Implementarea de solutii de colectare separata in proiecte pilot, care apoi sunt scalate la nivelul 

intregii comunitati, gradual, in functie de anumite criterii (numarul locuitorilor din cartier, 

numarul copiilor din cartierul respectiv, suprafata cartierului, varsta medie a populatiei din acel 

cartier, cantitatea medie de deseuri generata de fiecare familie/luna). 

 Este necesar sa fie data o valoare economica procesului de colectare separata a deseurilor, 

pentru ca o activitate care nu are o componenta economica, se bazeaza pe voluntariat. 

In campaniile de informare este bine sa fie inclusa si  trasabilitatea deseurilor: de la locul 

colectarii pana ajunge un nou produs finit, pentru ca cetatenii sa inteleaga mai bine cum aportul 

lor poate aduce valoare comunitatii. 

Exemple de masuri impuse de UAT-uri ce au dat rezultate: 

 Implementarea sistemului de colectare  pe cinci fractii: plastic, metal, hartie si carton, sticla, 

deseuri biodegradabile. 
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Dotarea cu pubele sau saci pentru sticla, pubele mici pentru deseurile biodegradabile colectabile 

in casa, pubele pentru deseurile biodegradabile din gradina, pubele mai mici pentru deseurile 

reziduale si saci colorati pentru restul deseurilor reciclabile HMP. 

Implementarea  sistemului „platesti pentru cat arunci” printr-o forma simplificata a  tarifului  

diferentiat, cetatenii care nu  colecteaza selectiv pe cinci fractii platesc dublu fata de cei care se 

implica si colecteaza selectiv.  

Dotarea pubelelor cu cip pentru a cunoaste cantitatea exacta din pubela si proprietarul acesteia.  

Infiintarea de centre de reparare pentru mobilier, electronice si electrocasnice, imbracaminte etc., 

pentru a prelungi durata de viata produselor in vederea reutilizarii.  

Adoptarea de masuri coercitive pentru persoanele fizice si juridice care nu colecteaza selectiv.  

 Montarea de panouri cu privire la interzicerea abandonarii deseurilor in locurile in care au fost 

descoperite depozitari ilegale de deseuri in mod repetat si instalarea unor sisteme de supravegere 

pentru a  descuraja acest comportament.  

 Imbunatatirea gradului de dotare a tuturor asociatiilor de proprietari si a gospodariilor 

individuale cu recipente pentru colectarea separata. 

Montarea unor sisteme de supraveghere la platformele de colectare separata a deseurilor pe 

fractii. 

Oferirea unor stimulente/facilitati pentru cei ce colecteaza selectiv: reduceri la impozit/utilitati, 

gratuitate la transportul in comun, etc.  

Implicarea asociatiilor de proprietarii pentru a impulsiona locatarii sa colecteze selectiv.  

Afisarea de materiale informative cu privire la modalitatea corecta de colectare separata a 

deseurilor la punctele de colectare pe fractii. 

 Organizarea unor concursuri in scoli cu tematica colectarii selective. 

Organizarea de campanii trimestriale pentru colectarea deseurilor voluminoase, periculoase, 

DEEE, medicamente expirate, uleiului uzat,  textile, etc. 

Comunitatea in care traim ne defineste, iar fiecare dintre cetateni isi poate aduce contributia 

pentru  o calitate a vietii mai buna si un mediu mai curat. 
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