
,,Un mediu curat e un mediu sănătos!” 

 

Colectarea selectivă a deșeurilor reprezintă o problemă foarte importantă, nu doar 

pentru locuitorii municipiului Baia Mare, ci și pentru toți locuitorii județului Maramureș și la 

nivel de România. 

Sănătatea oamenilor și sănatatea mediului sunt afectate,  atât pe termen scurt/mediu, cât si pe 

termen lung. 

 Autoritățile responsabile pentru problema colectării selective a deșeurilor sunt:   

➔ autoritatea locală/ municipală: Primăria Municipiului Baia Mare, Consiliul Local Baia 

Mare; 

➔ autoritățile județene: Consiliul Județean Maramureș, Comisarul Județean al Gărzii de 

Naționale de Mediu, Agenția Locală pentru Protecția Mediului; 

➔ autoritățile naționale: Ministerul Mediului 

 

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. 

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 

 

 



 

 

1. Metoda de realizare a cercetării 

 

În scopul realizării acestui proiect s-a apelat la o metodă cantitativă de cercetare, mijlocită 

prin elaborarea unui chestionar și distribuția acestuia în mare parte în mediul online, dar s-au 

obținut răspunsuri esențiale și prin contactul direct cu respondenții. 

Chestionarul a fost construit cu o deosebită atenție, întrucât răspunsurile obținte să coincidă 

cu motivele pentru care s-a realizat cercetarea, să atingă obiectivele propuse dar și să ajute la 

testarea ipotezelor stabilite anterior.  

 

 

2. Populația cercetată 

 

Prin aceasta cercetare se doreste stabilirea unor caracteristici exacte a comportamentului 

locuitorilor urbani. 

Studiul de față s-a adresat tuturor persoanelor din Baia Mare ce se încadrează în intervalul de 

vârstă cuprins între 14 - 60+ ani. 

 

 

3. Interpretarea rezultatelor obținute 

 

    În momentul de faţă, starea de curăţenie stradală a orașului Baia Mare este nesatisfăcătoare 

şi nu se ridică la nivelul standardelor europene.  

În unele cazuri aceasta se datorează ineficienţei măsurilor luate de administraţiile locale, dar, 

în cele mai multe situaţii, neglijenţei şi nepăsării populaţiei, ceea ce reflectă gradul scăzut de 

educaţie şi de responsabilitate pentru mediu al acesteia.  

Se perpetuează, încă, mentalitatea că spaţiul public este locul unde se poate arunca orice şi 

oricând.  

S-a ajuns ca gunoiul aruncat la colţ de stradă, în spaţiile neamenajate sau chiar pe spaţiile 

verzi, să constituie o imagine obişnuită pentru locuitori. În plus, actualele forme de comerţ 

stradal (chioşcuri sau buticuri) contribuie la această imagine, prin tot felul de ambalaje şi 

resturi alimentare şi vegetale.     

    

 S-a procedat astfel în vederea luării la cunoștință a segmentului de participanți avuți în 

vedere, dar și pentru facilitarea interpretării rezultatelor celorlalte întrebări ce se vor raporta în 

mare măsură la caracteristicile proprii fiecărui tip.  

 

La întrebarea nr. 1, 52,5% din respondenți, au o părere bună despre serviciul de ridicare a 

deșeurilor menajere de pe strada unde locuiesc, pe când 18% au o părere proastă.  

 

 



 
 

 

La întrebarea nr. 3, 67,2% din persoanele chestionate , au răspuns că prețul serviciilor de 

colectare a deșeurilor este mediu. 16,4% susțin ca prețul este mare. 

 
 

75,4% din persoanele chestionate sunt de acord ca tariful de salubritate să fie calculate în 

funcție de modul de colectare. 16,4 nu au nici o opinie, iar 8,2% nu doresc acest lucru. 



 
 

 

 

La întrebarea numărul cinci, 37,7% din respondenți, sunt de părere că gradul de implicare a 

actualului sistem de gestiune a deșeurilor, oferă o protecție medie, adecvată mediului 

înconjurător. 29,5% consider că este foarte scăzut. Doar 4,9% îl considera ridicat.  

 



 
 

 
La Întrebarea nr. 6, mai mult de 52% din persoanele chestionate, susțin că dețin pe strada 

unde locuiesc de un sistem de colectare selectivă, iar 41% declară că nu exista.    

 



 
La întrebarea nr. 7, cele 61 persoane chestionate, au răspuns în ce măsură sunt sortate 

deșeurile pe strada de care aparțin. 65,5% - plastic/pet, 60,3% – sticlă, 56,9% - hârtie, 39% - 

metal, 31% - materiale organice, 24,1% - alte deșeuri, 20,7% - aluminiu/doze, 6,9% - textile. 

 
La întrebarea nr. 8, mai mult de 95% din respondenți, susțin că implementarea unui sistem 

integrat de gestiune a deșeurilor, va contribui la îmbunătățirea calității mediului înconjurător. 

Doar 3,3% sunt de părere că acest sistem nu ajută. 



 

 

 
La întrebarea nr. 9, 93,4% consideră că serviciile de salubrizare din oraș vor fi mai eficiente 

odată cu implementarea unui sistem de colectare selective a deșeurilor. Doar 1,6% sunt in 

dezacord, iar 4,9% nu știu. 

 

 



La întrebarea nr. 10, am cerut părerea cetățenilor chestionați, despre curățenia domeniului 

public pe raza orașului. 60,7% au o părere bună, 19,7%, au o părere proastă, 13,1%, nu au nici 

o părere, 4,9%, au o părere foarte bună, iar 1,6% au o părere foarte proastă. 

 

 

 

 
La întrebarea nr. 11, din persoanele chestionate, 77% susțin ca in ultima lună, în zona de care 

aparțin, străzile și zonele verzi au fost destul de curate. 13,1% sunt de părere că au fost destul 

de murdare, 8,2% spun că au fost foarte curate, iar 1,6% susțin că au fost foarte murdare.  

 



 
Întrebarea nr. 12 pune în evidență curățenia spațiului de lângă și evacuarea la timp a 

containerului. 41% susțin că deșeurile cad destul de rar lângă container. 31,1% - destul de des 

au văzut deșeuri căzute, 11,5%, in permanență, 9,8% foarte des, iar 6,6% nu au văzut 

niciodată. 

 

 

 



La întrebarea nr. 13, aproape 70% din respondenți susțin că platforma a rămas destul de curată 

după trecerea mașinii de gunoi. 19,7% sunt de părere că a rămas destul de murdară. 6,6% 

spun că a rămas foarte curată, iar 4,9% sunt de părere că a rămas murdară. 

 

 
La întrebarea nr. 14, aproape 50% din persoanele chestionate sunt de părere că pubelele de 

deșeuri din zonă, s-au deteriorat puțin. 42,6%, sunt de părere că au rămas în aceeași stare, iar 

8,2% spun că s-au deteriorat foarte tare și nu păstrează bine gunoiul. 

 

 

 



 
Prin intermediul întrebării nr. 15, se constată că există o problemă cu deșeurile menajere din 

localitate în proporție de 63,9%. Doar 23% sunt de părere că nu există o problemă, iar 13,1%n 

nu știu. 

 
Din întrebarea nr.16, ne dăm sema de  implicarea și interesul populației. 36,1% știu 

aproximativ unde se duc deșeurile proprii. În măsură de 31,1% , nu știu, iar în egală măsură, 

de 31,1%, știu unde se duc deșeurile. Doar 1,6% nu sunt interesați. 

 



 

 

 
La întrebarea cu nr. 17, populația chestionată, a răspuns că în proporție de 42,6%, sunt ei 

însuși care se ocupă cu evacuarea deșeurilor din gospodărie. În 26,2% de cazuri, tatăl este 

responsabil; 14,8% este responsabilitatea soțului; 9,8% se ocupă mama; 3,3%, 

responsabilitatea copiilor; 1,6% este responsabilitatea soției sau a altor persoane.  

 
La întrebarea nr.18, am cerut opinia cetățenilor, în legatură cu ce ar trebui să facă autoritățile 

pentru a încuraja oamenii să separe deșeurile. 63,9% sunt de părere că trebuie să se pună la 

dispoziția populației mai multe pubele/containere. 49,2% vor să îi amendeze pe cei care nu 

separă deșeurile. 45,9% susțin că este nevoie de mai multe programe de informare. În 



proporție de 41% sunt de părere că școala, biserica și ONG-urile trebuie să se implice mai 

mult în campanii de informare și educare. 3,3% nu știu ce ar trebui să facă autoritățile. 

 

 
La întrebarea nr. 19, observăm că intervalul de vârstă predominant, deține un procent 

majoritar de 72,1% și este reflectat de populația tânără cu vârsta cuprinsă între 14-25 de ani. 

Aceștia au fost volubili și interesați de cercetarea propusă. A doua categorie de vârstă cuprinsă 

între 26-45 de ani deține un procent de 23% din totalul eșantionului și a manifestat de 

asemenea interes. Pe măsura înaintării în vârstă se observă o ușoară descreștere a interesului 

în ceea ce privește participarea la studiu, dar asta nu relevă și dezinteres la nivelul întregii 

populații pentru subiectul pus în discuție. 



 
În întrebarea nr. 20 se constată așadar, faptul că eșantionul expus actualei cercetări a fost 

compus dintr-un număr de  61 persoane, dintre care 16,4% din totalul acestuia fiind 

reprezentat de bărbați, iar 83,6% de femei. Participarea la acest studiu a fost benevolă, 

neapelându-se la nici o modalitate de recompensare sau de constrângere a subiecților. 

 

 

 

 
 

 



La întrebarea nr. 21 amintim faptul că la întrebarea cu nr. 19 ne-am confruntat cu un procent 

foarte ridicat al populației tinere, observăm de această dată că mulți dintre aceștia au studii 

universitare( în proporție de 68,9%). Urmatoarea categorie cu un procent de 29,5% este 

reprezentata de cei cu studii liceale, urmat de studii gimnaziale(1,6%) 

 

 
 

La întrebarea nr. 22 observăm că 68,9% din persoanele chestionate sunt necăsătoriți; 29,5% 

sunt căsătoriți, iar 1,6% sunt divorțați.  

 

 
 

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. 

Către Primăria Municipiului Baia Mare, 

Subsemnații, elevii clasei a X-a  de la Colegiul Economic ”Nicolae Titulescu” din Baia Mare, în 

baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având în vedere că, 

în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea 

activității de soluționare a petițiilor  vă adresăm propunerea atașată. 

Problema este: Colectarea selectivă a deșeurilor în Baia Mare 

Problema este foarte importantă în comunitate, deoarece este necesară formarea unui 

comportament responsabil al cetățenilor privind selectarea deșeurilor menajere înainte de a fi 

introduse în containerele speciale. 

Lipsa de informare a cetățenilor, lipsa aplicării amenzilor de către autorități în cazul  

deșeurilor necolectate selectiv, lipsa containerelor pentru colectare selectivă in unele zone ale 

orașului, implicarea parțială a firmei de salubritate. 

Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de 

cultură civică și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea 

propunerii noastre. 

Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de 

email: bolandau.daniela@colegiultitulescu.ro. 

        Data: 28.01.2020 
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