Proiect pilot de colectare selectivă a deşeurilor din Municipiul Beiuş,
cartierul Habitat
Acest proiect a presupus realizarea colectării selective a deşeurilor în cartierele
Habitat precum şi o serie de activităţi de implicare a tineretului în acţiuni de
voluntariat legate de natură, aer liber, de diverse activităţi colective de voluntariat.
Pentru o cât mai corectă înţelegere a ce se vrea acest proiect este bine să
clarificăm următoarele aspecte:
Ce reprezintă colectarea selectivă?
Colectarea selectivă a deşeurilor este soluţia la îndemâna tuturor şi presupune
depozitarea deşeurilor în locuri special amenajate în vederea reciclării. Conform HG
621/2006 (completată şi modificată prin 1872/2006), instituţiile publice, asociaţiile,
fundaţiile, persoanele fizice sunt obligate să colecteze selectiv deşeurile de ambalaje
în containere diferite, inscripţionate în mod corespunzător şi amplasate în locuri
speciale accesibile cetăţenilor.
Ce sunt deşeurile de ambalaje?
Deşeurile de ambalaje reprezintă toate ambalajele şi materialele de ambalare care
nu se mai folosesc, care sunt aruncate la gunoi. Deşeurile reprezintă una dintre
principalele cauze ale poluării. Din fericire, multe dintre ele sunt reciclabile, iar
reciclarea şi refolosirea lor ca materii prime, este cea mai indicată metoda pentru
reintroducerea în circuitul economic.
Ce trebuie să ştim despre reciclare?
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componentele deşeurilor în vederea transformării lor în produse utile. Aproape toate
materialele care intră în compoziţia deşeurilor: hârtia, sticla, ambalajele din plastic,
cutiile metalice pot face obiectul unui proces de reciclare.

De ce este important sa reciclam ?
Se protejează natura şi resursele naturale
Se reduce poluarea solului, apei, aerului
Se reduce poluarea mediului înconjurător
Se economiseşte energie
Ce tipuri de deşeuri se vor colecta în cadrul acestui proiect ?
Ţinând cont şi de practica în domeniu, de posibilităţile efective de colectare şi de
implicare a agenţilor economici, colectorii din zona au stabilit ca prin acest proiect să
se colecteze separat doar plasticul, sticla şi hârtia. Celelalte deşeuri colectându-se
după vechiul sistem.
Sistemul de colectare.
Pentru colectare deşeurilor s-au format grupuri de câte trei recipiente, pentru cele
trei tipuri de materiale colectate. Astfel, deşeurile de plastic şi hârtie au fost colectate
în recipiente tip cub confecţionate din plasă sudată iar sticla în cutii confecţionate din
OSB.
Aceste deşeuri vor fi ridicate de două firme şi anume SC AMUR SYSTEM SRL
pentru deşeurile de plastic şi hârtie iar SC EDILUL SA colectează deşeurile de sticlă.
Cum s-au implicat cetăţenii ?
Depunând deşeurile din gospodăria proprie în locurile special amenajate.
Deşeurile de plastic, carton şi sticlă fiind depuse separat, pentru fiecare tip de
deşeu fiind amplasate containere speciale.
Fiecare recipient de colectare este marcat separat, aceste recipiente fiind
inscripţionate cu tipul materialului ce urmează a fi colectat.
De ce şi cum s-au implicat cetăţenii ?
Pentru un cartier mai curat şi mai frumos.
Pentru că în cartierul meu se joacă şi copiii mei.

Pentru că împreună putem da un exemplu că se poate.
Pentru că astfel vom economisi resursele naturale.
Cum ?
Participă şi tu, dă un exemplu şi alţii vor veni după tine.
Participa la acţiunile organizate de CPM-BH şi Habitat, astfel dând un exemplu
altora.
Ce au câştigat ?
Financiar - nimic, însă cartierul în care trăiesc are de câştigat prin curăţenia şi
puterea exemplului faţă de prezent.
Să implicăm tineretul
Pentru a implica tineretul şi a-i atrage în activităţi care să vină în sprijinul
protecţiei mediului înconjurător, aceştia au participat la un concurs de idei cu tema
„Cartierul meu, un cartier mai curat şi mai frumos” , concurs desfăşurat în
27.07.2008 începând cu ora 16.
Acest concurs s-a adresat tinerilor sub 14 ani, desfăşurându-se ca o competiţie
sportivă finalizată printr-o probă tematică, desen pe asfalt pe tema dată.
Concursul a avut trei probe: proba de biciclete, proba de role iar la final proba
cea mai aşteptată şi cu miza cea mai mare, proba de desene pe asfalt.
Este bine de menţionat că din cauza numărului neaşteptat de mare de
participanţi, proba de biciclete a avut două grupe de vârstă precum şi două etape şi
anume: etapa de viteza şi etapa de îndemânare, etapa din urmă concretizându-se
prin efectuarea unui slalom printre jaloane.
Cine sunt câştigătorii ?
Câştigătorii sunt acei cetăţeni care au înţeles că se pot face lucruri frumoase
doar prin aportul colectiv al oamenilor, sunt acei cetăţeni care au participat la

aplicarea colectării selective a deşeurilor precum şi acei tineri care au înţeles că se
pot face lucruri deosebite şi în afara zilelor de 1 Iunie şi 23 August.
Câştigători sunt........pozele spun totul.
Şi finalul celor merituoşi
O parte din cei ce au participat la acest concurs au participat şi la o tabără în
zona Rapele de la Mierag, comuna Tărcaia, tabără organizată după prezentarea
finală a concursului mai sus menţionat.
La această tabără cazarea a fost gratuită, CPM-BH punând gratuit la dispoziţia
participanţilor 10 corturi de 3 persoane, 20 de saci de dormit şi saltele izolir.
Prin această tabără s-a făcut o mică educaţie ecologică, s-au făcut demonstraţii
despre montarea şi utilizarea corectă a echipamentului de camping şi s-a încercat
atragerea tineretului (şi nu numai) în activităţi benefice pentru natură.
Efectele măsurate
Ţinând cont de modul de desfăşurare a evenimentelor acestui proiect, precum
şi de numărul mare de cetăţeni implicaţi, considerăm că acest proiect a fost derulat
cu succes, prin acesta reuşind să implicam un număr de peste 200 de cetăţeni din
cartierele Habitat ale localităţilor Beiuş şi Mizieş iar în activităţile pentru tineret
reuşind să implicam în jur de 150 de copii.
Noi, organizatorii, le mulţumim tuturor celor ce au înţeles să se implice în
realizarea cu succes a acestui proiect şi promitem că le vom da ocazia ca în viitor
să participe şi la alte proiecte ce vizează această zona, Beiuşul.
Întocmit
Lucian Budau

