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Raport de activitate pe anul 2017
Gestionarea deșeurilor în România este printre cele mai importante și primordiale
probleme ale societății, având în vedere îndeplinirea obligațiilor asumate prin Tratatul
de aderare la Uniunea Europeană. Aceste obligații sunt prevăzute de Directiva 2008/98/
CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19/11/2008 privind deșeurile și
transpusă în legislația națională de Legea 211/2011 republicată în 2014 privind regimul
deşeurilor. Ceea ce şi-a asumat România în privința gestionării deșeurilor este colectarea
pentru reciclare și reutilizare în proporție de minim 50% a deșeurilor, cum ar fi: hârtie,
metal, plastic și sticlă provenind din gospodării și eventual din alte surse, din masa totală,
precum și reducerea deșeurilor biodegradabile cu 50%.
În cazul în care până la 31 decembrie 2020 nu vor fi atinse țintele enumerate mai sus,
conform directivei va fi pornită procedura de infringement și vor fi impuse sancţiuni
pecuniare de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru nerespectarea
obligaţiilor de stat membru al Uniunii Europene, care pot fi până la 200.000 de euro
pe zi pentru România, ceea ce însemnă 730.000 euro/an/nr. total locuitori ai județului.
Deja, în cursul lunii februarie 2017, Comisia Europeană a decis să acționeze în judecată
România la Curtea Europeană de Justiție pentru că autoritățile nu au reușit să închidă
68 de depozite municipale de deșeuri neconforme, care reprezintă un risc serios pentru
sănătatea oamenilor și a mediului.
Măsuri similare au fost adoptate și împotriva altor șase state membre, respectiv
Bulgaria, Cipru, Spania, Italia, Slovenia și Slovacia, iar Curtea Europeană de Justiție a
emis hotărâri care condamnă Bulgaria, Cipru și Spania.
Astfel, răspunderea pentru funcționarea sistemului integrat de management al
deșeurilor implică o responsabilitate foarte mare.
În județul Covasna, Centrul de Management Integrat al Deșeurilor este operațional
din data de 9 octombrie 2017, astfel putem să spunem că Sistemul integrat este funcțional.
În numele și pe seama unităților teritorial administrative, ADI SIMD Covasna a fost
mandatată prin actele constitutive să întreprindă toate demersurile necesare pentru
îndeplinirea obligațiilor mai sus amintite.
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Pentru îndeplinirea acestor obligații putem distinge următoarele mari aspecte:
1.

Elaborarea unor politici și strategii de gestionare a deșeurilor la nivelul județului.

2.

Monitorizarea sistemului integrat de management al deșeurilor în județul Covasna.

3.

Participarea în mod activ pe toate forurile privind îmbunătățirea politicii și a

legislației în domeniul deșeurilor.
4.

Activități specifice privind realizarea obiectivelor asociației.

5.

Conștientizarea și informarea locuitorilor privind importanța și modul corect de

colectare selectivă a deșeurilor.

1. Elaborarea unor politici și strategii de gestionare a
deșeurilor la nivelul județului
Principalul rol al ADI este de a stabili politicile și strategiile referitoare la gestiunea
deșeurilor în județul Covasna. Elaborarea unei strategii se face în conformitate cu
prevederile Legii nr. 101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare al localităţilor,
a Legii nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, a Legii nr.
215/2001 a administrației publice locale și a Hotărârii de Guvern nr. 246 din 16 februarie
2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor
comunitare de utilităţi publice, care stabilesc în sarcina autorităților administrației
publice locale obligația de a elabora și aproba strategii proprii în vederea îmbunătățirii și
dezvoltării serviciilor de utilități publice, implementându-se astfel principiul planificării
strategice multianuale.
Necesitatea elaborării unei strategii care să asigure o abordare unitară la nivelul
județului este relevată prin documentele care au stat la baza creării Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Mangement al Deșeurilor din județul
Covasna (ADI), în conformitate cu prevederile H.G. 855 din 13 august 2008 pentru
aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice. Prevederile legale
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amintite statuează că unul dintre obiectivele ADI este să elaboreze şi să aprobe strategia
de dezvoltare a Serviciului pe baza căreia vor fi stabilite investiţiile necesare atingerii
obiectivelor prevăzute de această strategie şi prioritizarea acestora.
Strategia trebuie să ia în considerare întregul flux al deșeurilor municipale pentru
atingerea țintelor (colectare-transport-tratare-reciclare-valorificare-eliminare) și să
stabilească măsurile necesar a fi luate de către toate entitățile implicate și responsabile
(Consiliul Județean, administrațiile locale, ADI SIMD Covasna, operatori de colectare și
transport, operatorul CMID, OTR-uri și populația județului Covasna).
În conformitate cu principiile care au stat la baza elaborării Strategiei Naţionale de
Gestionare a Deşeurilor prin elaborarea unei strategii la nivelul județului Covasna, are în
vedere identificarea măsurilor apte să faciliteze implementarea următoarelor principii:
Principiul protecţiei resurselor primare – formulat în contextul mai larg al conceptului
de „dezvoltare durabilă” şi stabileşte necesitatea de a minimiza şi eficientiza utilizarea
resurselor primare, în special a celor neregenerabile, punând accentul pe utilizarea
materiilor prime secundare.
Principiul măsurilor preliminare – se referă la aplicarea stadiului existent de dezvoltare
tehnologică în corelaţie cu cerinţele pentru protecţia mediului şi cu măsuri fezabile din
punct de vedere economic.
Principiul prevenirii – stabileşte o ierarhie în activităţile de gestionare a deşeurilor,
ierarhie care situează pe primul loc evitarea generării deşeurilor, minimizarea cantităţilor,
tratarea în vederea valorificării şi în vederea eliminării în condiţii de siguranţă pentru
mediu şi sănătatea populaţiei.
Principiul poluatorul plăteşte, corelat cu principiul responsabilităţii producătorului
şi cel al responsabilităţii utilizatorului, stabileşte necesitatea creării unui cadru legislativ
şi economic adecvat, în aşa fel încât să fie acoperite costurile de gestionare a deşeurilor.
Principiul substituţiei – subliniază nevoia de a înlocui materiile prime periculoase cu
materii prime nepericuloase, pentru a evita generarea deşeurilor periculoase.
Principiul proximităţii, corelat cu principiul autonomiei – stabileşte că deşeurile
trebuie tratate sau eliminate cât mai aproape posibil de locul unde au fost generate.
Principiul subsidiarităţii – stabileşte ca responsabilităţile să fie alocate la cel mai scăzut
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nivel administrativ faţă de sursa de generare, dar pe baza unor criterii uniforme la nivel
regional şi naţional.
Principiul integrării – stabileşte că activităţile de gestionare a deşeurilor fac parte
integrantă din activităţile social-economice pe care le generează.
Elaborarea de programe de reabilitare, extindere, modernizare a infrastructurii
existente aferente serviciilor existente, programe de creare a unor noi infrastructuri,
precum și politica tarifară au la bază această strategie.

2. Monitorizarea Sistemului integrat de management al
deșeurilor în județul Covasna
Activitatea de monitorizare a unui Sistem de Management Integrat al Deșeurilor este
complexă și implică aspecte multiple, legate de atingerea țintelor stabilite prin „Proiect”
cu respectarea tuturor indicatorilor și a suportabilității populației pentru plata serviciilor,
de protecția mediului (stabilite prin autorizațiile de mediu), de protecția sănătății
populației etc.
Monitorizarea activităților de management al deșeurilor poate fi definită ca fiind
activitatea de supraveghere, prognozare, avertizare și intervenție în scopul evaluării
continue și sistematice a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor și în scopul
cunoașterii stării de calitate, a evoluției și luarea de măsuri pentru funcționarea sistemului
la nivelul optim stabilit prin „Proiect”.
Procesul de monitorizare se realizează în faza de funcționare a Sistemului Integrat de
Management al Deșeurilor și are drept scop urmărirea progresului înregistrat în realizarea
obiectivelor și țintelor cuprinse în aplicația de finanțare, precum și în legislația în vigoare. În
acest sens am elaborat un Ghid de monitorizare, conform căruia monitorizarea sistemului
reprezintă analizarea şi înregistrarea regulată a tuturor activităţilor desfășurate.
Acest proces implică:
– observarea sistematică a proceselor în desfăşurare;
– colectarea de rutină a informaţiilor referitoare la toate aspectele activității;
– informarea periodică a celor implicaţi direct precum şi a beneficiarilor în aceste activități
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asupra desfăşurării acestora;
– întocmirea de rapoarte periodice și anuale pe baza cărora să se poată lua decizii optime
pentru îmbunătățirea performanțelor activităților desfășurate.
Monitorizarea investițiilor făcute în infrastructura tehnico-edilitară, cum ar fi: depozite
neconforme închise, stația de transfer de la Târgu Secuiesc, CMID de la Boroșneu Mare
cu toate dotăriile și utilajele aferente.
Informaţiile obţinute prin monitorizare pot fi folosite pentru:
– a analiza situaţia din teren față de prevederile din Proiectul inițial;
– a determina dacă resursele implicate sunt utilizate corespunzător;
– a identifica problemele cu care se confruntă sistemul precum şi a stabili implementarea
unor soluţii optime de îmbunătățire;
– a se asigura că toate activităţile sunt efectuate corect şi la timp de către personalul
adecvat;
– a determina dacă modul în care „Proiectul” a fost planificat este cel mai adecvat pentru
rezolvarea problemelor apărute pe parcurs.
Responsabilitatea centralizării datelor și întocmirii raportului de monitorizare al SMID
– Covasna revine Asociației.
În data de 9 octombrie 2017, atât Centrul de Management Integrat al Deșeurilor cât și
sistemul au devenit operaționale, astfel că ADI SMID a început activitatea de monitorizare.
Tratarea și valorificarea deșeurilor la nivelul județului Covasna se desfășoară la Centrul
de Management Integral al Deșeurilor, acoperând în totalitate necesitatea județului, după
cum urmează:
– Sortarea deșeurilor colectate selectiv de către operatorii de salubritate (SC Tega SA, SC
Gosp-Com SRL, SC Gos-Trans-Com SRL, SC IBSV Salubritate SRL) este realizată la stația
de sortare.
– Compostarea deșeurile biodegradabile colectate din parcuri, piețe etc. din zonele
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urbane este realizată prin intermediul stației de compostare.
– Eliminarea controlată a deșeurilor reziduale se face prin intermediul depozitului
conform.
După primele luni de monitorizare cantitățile colectate și tratate, respectiv eliminate sunt
următoarele:
Eliminat prin
depozitare (to)

Tratat prin stația de sortare Tratat prin stația de compostare
(to)
(to)

9405,53

924,41

1065,61

În perioada 01.10.2016 – 31.12.2016 cantitățile tratate și colectate au fost următoarele:
Eliminat prin depozitare Tratat prin stația de
(to)
sortare (to)

Tratat prin stația de
compostare (to)

11907,61

0

378,82

Din graficele prezentate mai sus se poate observa că după primele luni de funcționare,
județul Covasna are un grad de reciclare de 17%, ceea ce demonstrează faptul că în lunile
octombrie, noiembrie și decembrie se evidențiează o creștere de la 3% până la 17%.
Această îmbunătățire se datorează și faptului că ADI SIMD s-a implicat într-un mod
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accentuat în conștientizarea populației prin activitățile prezentate la punctul 5.
Determinarea compoziției este un element foarte important în managementul
deșeurilor pentru elaborarea strategiilor și politicilor în domeniu. Are ca scop principal
definirea obișnuinței populației privind generarea deșeurilor. Această constatare stă la
baza viitoarelor investiții în infrastructura tehnico-edilitară precum și la conștientizarea
populației.
Determinarea compoziției deșeurilor menajere este efectuată de 4 ori/an în toate cele
4 anotimpuri, cu scopul obținerii unor date recente și relevante privind compoziția
deșeurilor menajere generate de populație. Selectarea autospecialelor este efectuată în
mod aleator la intrarea în CMID, separat din zona blocurilor, din zona caselor particulare
și din zona rurală, pe cele 4 firme de salubrizare.
După selectare, autospecialele sunt cântărite, după care din ele se descarcă o porție în
locul desemnat acestui scop, care va fi „proba de sortare”. Mașina este recântărită pentru
calcularea cantității descărcate pentru analiză.
Restul deșeurilor rămase în autospeciale este eliminat prin depozitare.
Sortarea deșeurilor menajere se desfășoară în locul desemnat pe platforma stației de
sortare, cu ajutorul muncitorilor de sortare, fiecare sortator având sarcina de a selecta un
anumit tip de deșeu. Fiecare tip de deșeu sortat este întrodus într-un sac și va fi cântarit.
Rezultatele obținute pentru trimestrul 3 al anului sunt următoarele:
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Total deș.menajer analizat
[kg]: din care
Textile
Textile sanitare
Hârtie/Carton (ambalaje)
Hârtie/Carton
Plastic (Pet, Folii, Alte
materiale plastice)
Materiale Plastice

Fracţiuni de deşeuri

7 Lemn
8 Sticlă
9 Ambalaje metalice
Ambalaje de materiale
10 compozite
11 Deșeuri din Construcție
Biodegradabile (deș.din
12 bucătărie)
Biodegradabile din gradina
(intreținere spatii verzi,
13 iarbă, frunze)
Elemente fine cu
granulometrie mai mica de
14 20 mm
15 Altele

5
6

0
1
2
3
4

Nr.
Crt

20 01 99,
20 02
16

20,40%

1%

0,00%

0,40%
0,60%

706 33,90%

635 30,50%

424

20 02 01

20 02

0
20

15 01 05
17 01

5,80%

120
0,70%

2,50%

53

15
8
12

100%
4,20%
0%

2080
87
0

kg

7,80%

1,00%

0,00%

0,50%
0,20%

0,00%

2,60%

0,50%

7,10%

0%

0,00%

0,40%
1,20%

0,60%

25

0

0
2,5

2

250 25,90% 205 36,60%

22%

8,90%

5,10%

0,00%

0%
0,50%

0,40%

1,80%

0,10%

100%
3,20%
0,00%

219 44,40%

175 35,60%

82 14,60% 43,8

0

0

2
6,5

3,5
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0,5

100% 492
7% 15,5
0%
0

%

59 10,50%

40

100% 560
1,20%
39
0,00%
0

%

Zona de
colectare
URBANĂ CASE
kg
%

Sfantu Gheorghe

TEGA

Zona de
colectare
URBANĂ BLOCURI

582 60,30% 123

75

0
10

0
5
2

25

5

966
12
0

kg

kg

%

Zona de
colectare
URBANĂ CASE

Targu Secuiesc

Gosp-Com

Zona de
colectare
URBANĂ BLOCURI

15 01 02
20 01 39
15 01 03,
20 01 38
15 01 07
15 01 04

20 01 11
18 01
15 01 01
20 01 01

Cod
deșeu

Zona de colectare URBANĂ

Zona urbană:

52
26

0,20% 1,2
0% 23

0,50% 2,5
1,50%
6
0,60%
4

6,40%
3,10%

100% 880
0,80% 26
0,50%
3
0% 5,5
6,10% 25

0,10%
2,60%

0,20%
0,70%
0,50%

5,90%
2,90%

100%
3,00%
0,30%
0,60%
2,80%

Zona de
colectare
URBANĂ CASE
% kg
%

1,5
0

1
2
4,6

41
5,3

480
13
2
4,3
9,5

kg

%

0,30%
0%

119 24,70%

1212

950

746

20

2,5

21,5
0,20%
0,40% 18,5
1,00% 25,6

8,50% 265
1,10%

45 10,70% 140 15,90% 59,4 12,40%
58,4 13,90% 249 28,30% 139 28,90%

73 17,40% 177 20,10%

kg

%

Zona de
colectare
URBANĂ CASE
kg
%

57,5 2,50%

1,2 0,05%

11 0,50%
8,5 0,40%

4,5 0,20%

111 4,75%

36 1,50%

34,20% 857,7 36,70%

27% 933,8 40,00%

21,00% 260,3 11,00%

0,56%

0,07%

0,50%
0,70%

0,60%

7,50%

3,74%

100% 2338 100%
4% 53,5 2,30%
0,10%
3 0,10%

Zona de
colectare
URBANĂ BLOCURI

Centralizator - TOAMNA
jud.Covasna

100% 3540
2,70% 143
0,40%
4
0,90%
132
2,00%

Zona de
colectare
URBANĂ BLOCURI /
CASE

Intorsura

Salubritate
IBSV

161 38,30% 142 16,10% 79,2 16,50%

1
0

2
6,5
2,5

27
13

420
3,5
2
0
25,5

kg

Zona de
colectare
URBANĂ BLOCURI

Covasna

GOS-TRANS-COM SRL
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Fracţiuni de deşeuri

7 Lemn
8 Sticlă
9 Ambalaje metalice
Ambalaje de materiale
10 compozite
11 Deșeuri din Construcție
Biodegradabile (deș.din
12 bucătărie)
Biodegradabile din gradina
(intreținere spatii verzi,
13 iarbă, frunze)
Elemente fine cu
granulometrie mai mica de
14 20 mm
15 Altele

0
1
2
3
4

Total deș.menajer analizat
[kg]: din care
Textile
Textile sanitare
Hârtie/Carton (ambalaje)
Hârtie/Carton
Plastic (Pet, Folii, Alte
5 materiale plastice)
6 Materiale Plastice

Nr.
Crt

Zona de colectare
RURALĂ

Zonă rurală:

20 01 99,
20 02
16

20 02

20 02 01

15 01 05
17 01

15 01 02
20 01 39
15 01 03,
20 01 38
15 01 07
15 01 04

20 01 11
18 01
15 01 01
20 01 01

Cod
deșeu

48,2
193

0,20%
1,40%
1,20%
0,00%
0%

1
6
5
0
0
115 26,20%
192 43,60%

78 17,70%

0

6,10%

27

kg

1

0

0

4,5
4

0

kg

0%

0,00%

0,80%
0,70%

0,00%

5,10%

37% 153 27,20%

%

1,10%

10

0,80%

0,10%

0,60%
0,90%

268 29,80%

115 12,80%

230 25,60%

153 17,00%

7,5

1

5
8

0,20%

4,30%

38,5

2

kg

0,30%

0,04%

0,70%
0,90%

0,10%

5,00%

1,10%

931 38,46%

768 31,70%

444 18,30%

7,5

1

17,5
22

3

118

%
100%
3,20%
0,20%

Zona de
colectare
RURALĂ CASE

100% 2420
4,20%
77
0,40%
4
0,30%
27,4
1,90%

Zona de
colectare
RURALĂ CASE

Sal.IBSV
Sita Buzaului

100% 900
2%
38
0%
4
2,4
0,20%
17

%

9,20% 127 22,70%

0%

0,00%

0,40%
1,00%

0,00%

2,80% 28,5

0,60%

100% 560
2,70%
13
0%
0

%

Zona de
colectare
RURALĂ CASE

241 46,30% 229 41,00%

0

2
5

0

14,4

3

0,90%

4

520
14
0

100%
2,70%
0%

440
12
0

kg

kg

%

Zona de
colectare
RURALĂ CASE

Tega
Com.Sanzieni Batani Mare

Zona de
colectare
RURALĂ CASE

Gosp-Com
Com.Cernat

Centralizator
Toamna Jud
Covasna
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3. Participarea în mod activ pe toate forurile privind
îmbunătățirea politicii și a legislației în domeniul
deșeurilor
Asociația este membru în Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară care
înglobează problemele tuturor asociațiilor din România și împreună am făcut multe
demersuri în privința îmbunătățirii politicii și a sistemului legislativ în domeniul
deșeurilor.
În acest sens o mare problemă cu care s-a confruntat sistemul în anul 2017 a fost
introducerea unei taxe de 80 lei pentru fiecare tonă de deșeuri nepericuloase depozitată,
precum și plata taxei de 100 lei pe tonă plătită, de către UAT în cazul în care nu s-a redus
cu 15% cantitatea depozitată față de anul precedent. Impactul acestor taxe era imens
din punct de vedere financiar. Aplicarea acestor taxe ar fi dus la creșteri substanțiale ale
prețurilor serviciilor de salubrizare și implicit la depășirea pragului de suportabilitate
a populației, precum și la bulversarea sistemului. Întrucât investițiile realizate prin
proiectul finanțat prin POS Mediu, și anume infrastructura și Sistemele integrate nu erau
operate, astfel aceste taxe nu erau relevante întrucât blocau pur și simplu situațiile actuale
nemailăsând loc posibilității de a implementa proiectele așa cum au fost inițiate. Până
când un sistem nu este finalizat, o infrastrucură nu devine operațională și nu parcurge o
perioadă de timp de calibrare considerăm că nu pot fi luate asemenea măsuri.
Pentru rezolvarea problemei am organizat ședință de lucru cu APM Covasna, am
formulat petiții individual și colectiv către ANRSC, AFM, Ministerul Mediului și neam făcut auziți împreună cu colegii din toate județele pe toate forurile existente. În
perioada 1 ianuarie 2017 – 30 iunie 2017, am participat în mod repetat la întâlniri cu
reprezentanții instituțiilor centrale, cu mass-media etc. și am depus un efort substanțial,
până când am reușit să convingem Guvernul României care a amânat până în anul 2019
plata taxei de 80 lei, iar taxa de 100 lei a fost modificată la 50 lei pentru nereducerea cu
25% a cantităților de deșeuri depozitate.
Aceste modificări legislative au avut o importanță extraordinară în domeniul
gestionării deșeurilor.
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O altă problemă legislativă a fost elaborarea și adoptarea Planului Național de
Gestionare a Deșeurilor.
Comisia Europeană (CE) a decis să acționeze în judecată România la Curtea Europeană
de Justiție pentru neîndeplinirea obligației de a revizui și a adopta Planul național de
gestionare a deșeurilor și programul de prevenire a generării de deșeuri, în conformitate
cu obiectivele Directivei cadru privind deșeurile (Directiva 2008/98/CE) și ale economiei
circulare. România trebuia să finalizeze Planul Naţional de Gestiune a Deşeurilor (PNGD)
până la 31 decembrie 2017, aceasta fiind o condiţionalitate ex-ante asumată de către
autorităţi printr-un acord semnat cu Uniunea Europeană, pentru a beneficia de fazarea
mai multor proiecte cuprinse în exerciţiul financiar anterior. Astfel, aflată sub presiune,
prima variantă a planului inițiat de consultanții Ministerului Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice a generat mai multe discuții la nivel înalt, întrucât opiniile
consultanților care au fost angajați de minister nu a fost în concordanță cu Sistemele
integrate de management al deșeurilor finanțate cu fonduri UE prin programul POS
Mediu 2007-2013. Propunerile pentru județul Covasna erau total opuse celor prevăzute
în „Proiect”.
Din aceste considerente, am formulat adrese, puncte de vedere, am participat la mai
multe întâlniri, până când s-a reușit obținerea modificărilor propuse față de inițiativa
consultanților.
Poziția noastră a fost că nu au fost luate în considerare investițiile realizate prin
proiectul finanțat prin POS Mediu prin care s-a construit Centrul de Management
Integrat al Deșeurilor în județul Covasna. Prin acest „Proiect” s-a construit un depozit
conform, o stație de sortare și o stație de compost și există teren pentru încă două depozite.
S-a atribuit operarea depozitului prin licitație publică pentru o durată de 9 ani, începând
cu anul 2017. În cazul în care nu respectam investițiile realizate din banii UE finalizate
prin licitație publică riscam: 1. să fie proiectul declarat neeligibil întrucât s-a realizat o investiție
care nu va fi utilizată conform Aplicației de finanțare, iar banii au fost cheltuiți nefondat, 2.
operatorul depozitului poate să ne acționeze în instanță pentru nerespectarea clauzelor
contractuale.
Astfel, consecințele adoptării unui plan neadecvat erau foarte grave.
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4. Activități specifice privind realizarea
obiectivelor Asociației
În vederea realizării obiectivelor Asociației cu sprijinul unei firme de consultanță
au fost elaborate: Ghidul privind managementul deșeurilor municipale în județul
Covasna și Ghidul de monitorizare a Sistemului integrat de management al deșeurilor
în județul Covasna. În urma elaborării acestor materiale cu firma de specialitate
în domeniul consultanţei deșeurilor, în perioada 12-14 iunie 2017 a fost organizată o
sesiune de instruire a personalului ADI, a reprezentanților UAT-urilor și a operatorilor
de salubritate.
Asociația participă la toate evenimentele unde este invitată, care se organizează în
domeniul gestionării deșeurilor, și ne implicăm activ în aceste activități, având în vedere
că suntem între primele județe la nivel naţional unde funcționează sistemul integrat
și avem o responsabilitate imensă de a întreprinde toate măsurile pentru a asigura
implementarea unui sistem de management integrat al deșeurilor în județul Covasna, cu
respectarea legislației naționale și europene. (Statut, aplicația de finanțare)
Totodată răspundem de modul de administrare, exploatare, întreținere, dezvoltare
și modernizare a infrastructurii aferente serviciilor, cu accent pe exploatarea eficientă
și sigură a infrastructurii aferente serviciilor și a altor bunuri ce aparțin patrimoniului
public/privat al unității administrativ-teritoriale;
Răspundem de aplicarea măsurilor corective menționate în Contractul de delegare
aplicabil, în situația în care operatorii nu respectă nivelul indicatorilor de eficiență și de
performanță la care s-au obligat.
ADI își asumă responsabilitatea de a atinge obiectivele în ceea ce privește colectarea
selectivă și respectarea cerințelor legale (studiu de fezabilitate).
Propune soluțiile legale și optime pentru îmbunătățirea/completarea sistemului
integrat de management al deșeurilor în județul Covasna, astfel încât să se asigure
managementul tuturor deșeurilor municipale.
Am acordat suport tehnic orașelor Covasna și Întorsura Buzăului, precum și comunelor
Barcani și Sita Buzăului în vederea delegării serviciului de salubrizare privind colectarea
deșeurilor în aceste zone.
Totodată, spijinim operatorii de servicii publice în domeniul deșeurilor.
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Având în vedere că obiectul de activitate al Asociației este managementul sistemului
integrat, este important ca toți factorii, respectiv operatorii de colectare și operatorul
depozitului, să primească sprijin în desfășurarea activitățiilor. În acest scop, în data de
13 iunie 2017 operatorii de colectare au fost instruiți despre noul sistem, respectiv despre
cerințele „Proiectului”.
În fiecare lună se organizează o întâlnire de lucru cu toți operatorii de salubrizare unde
sunt dezbătute problemele cu care se confruntă, sunt împărtășite experiențele fiecăruia
și se încearcă găsirea de soluții optime. Aceste întâlniri sunt foarte importante în vederea
funcționării sistemului și atingerea obiectivelor propuse.
În afara acestor întâlniri lunare, în mod sistematic se acordă sprijin operatorilor în
derularea activităților.

5. Conștientizarea și informarea locuitorilor privind
importanța și modul corect de colectare selectivă a
deșeurilor
Considerăm că este benefică organizarea unor acțiuni de conștientizare a populației
privind importanța colectării selective a deșeurilor care este o activitate fundamentală
a zilelor noastre. Până nu demult, resursele naturale regenerabile ale pământului erau
suficiente pentru nevoile omenirii. În prezent, ca urmare a exploziei demografice și a
dezvoltării fără precedent a tuturor ramurilor de activitate, necesarul de materie primă
și energie pentru producția de bunuri a crescut mult, iar exploatarea intensă a resurselor
pământului relevă, tot mai evident, un dezechilibru ecologic. Consumăm tot mai mult
din resursele naturale și punem în pericol sistemele de mediu. Dacă nu ne schimbăm
comportamentul acum, viitorul nostru va fi mai puțin sigur și tot mai mulți oameni se vor
lupta pentru resurse naturale din ce în ce mai reduse. Prin legile naționale (L 211/2001)
în vigoare și conform directivelor Europene se pune mare accent pe prevenire și pe
educarea populației pentru a fi mai conștienți că deșeurile colectate selectiv înseamnă
materie primă pentru industrie. Educarea și informarea privind ierarhia deșeurilor sunt
esenţiale, și anume modul în care trebuie respectată ordinea priorității de abordare și
tratare. Trebuie explicate și bazele economiei circulare împreună cu consecințele negative
ce pot apărea din neaplicarea acestor reguli.
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În vederea conștientizării și informării populației au fost întreprinse următoarele
acțiuni:
Au fost organizate acțiuni cu Școala Gimnazială „Váradi József” și „Liceul de Arte
Plugor Sandor” din Sfântu Gheorghe în vederea încurajării și implicării elevilor în
activități de voluntariat în domeniul protecției mediului, educație non-formală cu
privire la importanța colectării selective a deșeurilor, conștientizarea în rândul tinerilor
a conservării ariilor naturale protejate. Totodată, aproximativ 60 de elevi din Sfântu
Gheorghe și Târgu Secuiesc au organizat o acțiune de plantare a 800 de puieți în incinta
Centrului de management integrat al deșeurilor din localitatea Leț.
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară – Sistem Integrat de Management al Deșeurilor
(ADI SIMD) în Județul Covasna s-a implicat şi în campania de educaţie ecologică şi mediu
EcoAtitudine2017. Alături de cele mai importante instituţii ale statului care activează în
domeniul protecţiei mediului, această campanie și-a propus schimbarea unor mentalităţi
care să determine atitudinea ECO, punând accent pe selectarea deșeurilor astfel încât
generațiile tinere să conștientizeze că reutilizarea, reducerea si reciclarea sunt acțiuni ce
stau la îndemâna fiecăruia dintre noi pentru protecția mediului înconjurător. Campania
a promovat selectarea deșeurilor încă din gospodărie, la școală, la serviciu și a urmărit
gestionarea corectă a acestora.
Cu sprijinul copiilor, tinerilor, ecovoluntarilor am angrenat instituţiile publice și
private pentru a construi împreună temelia unei societăți responsabile în spiritul celor
3R: reducere, reutilizare, reciclare. În acest sens proiectul EcoAtitudine este planificat pe
termen lung, cu caracter continuu și cu obiective multianuale.
Obiectivul principal al campaniei a fost implicarea comunităților locale, respectiv:
primării, școli, agenți economici, cetățeni, elevi și profesori, în activități menite să protejeze
mediul înconjurător, pornind de la informarea cetățenilor până la acțiuni concrete de
selectare, ecologizare și monitorizare a infrastructurii și a sistemului de gestionare a
deșeurilor de pe raza județului Covasna.
Obiectivele secundare au constat în implicarea activă a elevilor, profesorilor și locuitorilor
din localitățile înscrise în proiect, în activități de voluntariat privind protecția mediului,
dezvoltarea unor atitudini și comportamente de responsabilitate civică.
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Promovarea selectării deșeurilor la sursă, adică de acasă, de la școală, locul de muncă,
depunerea lor în spațiile special amenajate în funcție de natura lor, a devierii deșeurilor
biodegradabile în gospodăria proprie, în compostoarele individuale, a reducerii
consumului de energie și a diminuării folosirii substanțelor dăunătoare mediului.
Campania s-a desfășurat între lunile aprilie și octombrie, cu implicarea firmelor
specializate din județul Covasna, respectiv: TEGA Sfântu Gheorghe, GospCom Târgu
Secuiesc, GosTranscom Covasna, ISBV Întorsura Buzăului, care au colectat deşeurile în
saci corespunzători, de culoare galbenă şi verde. Colectarea a fost gratuită, direct din
gospodării în fiecare lună, într-o zi prestabilită. Comunitatea care a colectat selectiv cele
mai mari cantităţi de deşeuri reciclabile a contribuit la îmbunătăţirea dotării didacticomateriale a şcolii din localitatea respectivă.
Din judeţul Covasna zece localităţi s-au alăturat acestui proiect. Pe parcursul caravanei
acestei campanii, au fost vizitate, împreună cu voluntarii Asociației „Zöld Nap”, şcolile
înscrise în proiect, unde elevii au luat parte la sesiuni interactive de educaţie ecologică.
Pe durata campaniei, timp de 6 luni, au fost colectate 150 de tone de deşeuri
reciclabile, mulţumită elevilor, profesorilor îndrumători din şcolile localităţilor Covasna,
Întorsura Buzăului, Aita Mare, Brăduţ, Micfalău, Bodoc, Reci, Estelnic, Breţcu şi Moacşa
şi locuitorilor acestor localităţi, precum şi a eforturilor celor patru operatori economici
specializaţi în gestionarea deşeurilor: TEGA Sfântu Gheorghe, GospCom Târgu Secuiesc,
GosTranscom Covasna, ISBV Întorsura Buzăului.
La nivelul judeţului, Întorsura Buzăului a terminat pe primul loc în ceea ce priveşte
cantitatea de deşeuri de mase plastice, recipiente PET, deşeuri de hârtie, carton şi de
metale feroase, pe locul doi şi trei s-au situat Covasna, respectiv, comuna Brăduţ, în timp
ce Covasna a fost lider și la colectarea deşeurilor de sticlă, unde pe locul doi s-a clasat
comuna Reci şi pe locul trei comuna Bodoc.
Ediţia din acest an, a campaniei a fost diferită de cele de până acum, pentru că
organizatorii şi-au dat seama că colectarea selectivă nu trebuie redusă la nivelul şcolilor,
ci tot cu ajutorul elevilor, populația adultă trebuie informată şi sensibilizată asupra
importanței colectării selective și a necesității acesteia.
La finalul campaniei naţionale se poate spune că organizatorii şi-au atins scopul: în
această acţiune s-au implicat 95 de mii de elevi din 230 de instituţii de învăţământ, în
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cele peste 100 de mii de gospodării implicate au fost distribuite 1,5 milioane de bucăţi de
saci menajeri pentru colectare selectivă, iar la nivel naţional a fost colectată o cantitate de
aproape 2,5 milioane tone de deșeuri.
Judeţul Covasna a ocupat primul loc în concursul naţional pentru colectarea selectivă a
deşeurilor, organizat în cadrul Campaniei de educaţie ecologică și mediu „EcoAtitudine
2017”. Cele zece localităţi covăsnene înscrise în concurs au colectat selectiv 150 tone de
deşeuri. Festivitatea de premiere a avut loc miercuri, la Casa Orășenească de Cultură din
Covasna.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem integrat de management al deșeurilor
în județul Covasna” (ADI-SIMD Covasna) s-a implicat pentru prima oară în Campania
naţională EcoAtitudine, ajunsă la cea de-a 8-a ediţie.
„Natura – izvorul vieţii” – Tabără educaţională la Catalina
În perioada 28-30 august, Asociaţia „Zöld Nap” din Târgu Secuiesc a organizat pentru
a patra oară tabăra educaţională numită „Natura – izvorul vieţii”. Conform tradiţiei,
tabăra şi-a ales din nou o temă legată de educaţia pentru protecţia mediului înconjurător,
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iar anul acesta s-a pus un accent deosebit pe colectarea selectivă a deşeurilor şi pe
preocuparea pentru păstrarea purităţii apei.
La tabără au participat 30 de copii şi voluntari din localităţile Târgu Secuiesc, Ozun,
Dalnic, Sânzieni, Bodoc şi Catalina, mulţi dintre ei au participat pentru a patra oară la
tabăra care le-a oferit multe noutăți, surprize și experiențe de neuitat.
Pe lângă Asociaţia „Zöld Nap”, organizaţia gazdă, un rol activ în organizarea ediţiei
din acest an a taberei l-au avut Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – Sistem Integrat
de Management al Deșeurilor în judeţul Covasna (ADI SIMD) şi Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară AQUACOV. Pe parcursul a trei zile, participanţii au vizitat Centrul de
Management Integrat al Deșeurilor din satul Leţ şi staţia de epurare a apei din Târgu
Secuiesc, unde copiii au avut ocazia de a acumula noi cunoştinţe legate de gestionarea
durabilă a deşeurilor şi gestionarea responsabilă a apei.
Tabăra a fost vizitată şi de „Terra”, renumita mascotă a Campaniei naţionale de
educaţie ecologică EcoAtitudine care se desfăşoară, de luni de zile, în întreaga ţară,
încurajând participanţii să continue cu acelaşi devotament ca şi până acum concursul
care se desfăşoară până în luna octombrie.
Gestionarea deşeurilor a devenit un punct important în strategiile de dezvoltare
implementate de către autorităţile statelor din UE şi nu numai. Odată cu creşterea
gradului de dezvoltare a populaţiei a crescut şi cantitatea de deşeuri generată şi implicit
problemele legate de gestionarea acestora.
Implementarea unui sistem de management integrat al deşeurilor vine să rezolve
aceste probleme.
Succesul unui astfel de proiect este dat şi de implicarea populaţiei în sprijinirea
acestui nou sistem de gestiune a deşeurilor. În consecinţă, informarea şi conştientizarea
publicului larg asupra importanţei gestionării corespunzătoare a deşeurilor la nivelul
judeţului Covasna va conduce la o bună implementare a proiectului, prin conştientizarea
problemelor de mediu şi dobândirea de cunoştinţe, motivaţii şi angajamente în scopul
protejării mediului şi a eliminării riscurilor asupra sănătăţii umane. Este foarte importantă
dobândirea de cunoștințe, deprinderi, motivații, valori și angajamente de către toți cetățenii
județului pentru asumarea răspunderii pentru menținerea calității mediului înconjurător.
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Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna include activităţi
de informare și conștientizare care se derulează în conformitate cu prevederile
regulamentelor UE.
Nevoia de informare si conștientizare:
Informarea și educarea publică privind implementarea acestui proiect sunt necesare
deoarece ADI SIMD Covasna urmărește reducerea gradului de poluare asupra mediului,
beneficiarul principal fiind întreaga populație a judeţului. Din aceste considerente,
în perioada 1 septembrie – 15 decembrie 2017 am început o campanie „agresivă” de
conștientizare a populației împreună și în concordanță cu cele patru firme de salubrizare
din județul Covasna, respectiv TEGA Sfântu Gheorghe, GospCom Târgu Secuiesc,
GosTranscom Covasna, ISBV Întorsura Buzăului. În acest sens am apelat la mass-media
din județul Covasna, iar în urma analizării audiențelor și a celor mai titrate apariții din
presa scrisă și web, au fost selectate ziarele Háromszék, Székely Hírmondó, Observatorul
de Covasna, www.3szek.ro, www.hirmondo.ro, www.weradio.ro, posturile de radio
Friss FM, We Radio, Profi Radio precum și televiziunea POLYP. În perioada campaniei
au fost publicate bisăptămânal flyere de jumătate de pagină, în total 600 de apariții de
spoturi radio și de televiziune. Prin campania de informare, ne-am adresat cetățenilor
întregului județ, am prezentat modul corect de selectare a deșeurilor și colectarea acestora
din mediul urban și rural.
Fiind vorba despre un proiect cu public ţintă comunitatea locală, activitatea de
educare și de conștientizare a publicului este esențială pentru a obține o susținere din
partea cetățenilor și o promovare a dezvoltării durabile prin îmbunătățirea gradului
de cunoaștere și înțelegere a problemelor de mediu, atât în rândul populației, cât și
al autorităților locale. Din aceste considerente credem că este necesară continuarea
campaniei de conștientizare și în anul 2018.
Totodată, pe parcursul campaniei de conștientizare ADI SIMD Covasna s-a implicat
împreună cu firmele de salubrizare Tega SA și Gosp-Com SRL din Târgu Secuiesc la
editarea și imprimarea a 37.500 de flyere prin care s-au oferit informații locuitorilor
deservite de cele două firme despre modalitatea de selectare și colectare a deșeurilor.
ADI SMID Covasna a considerat că este importantă informarea publicului larg și prin
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articole publicate în presă precum și reportaje/știri în televiziuni locale și regionale. În
anul 2017 au fost 54 de apariții în ziare și platforme online, 13 apariții în televiziunea
locală și regională (Digi24, POLYP TV, Erdely TV) și 9 apariții în emisiuni de radio pe
raza județului Covasna.
Printre cele mai titrate reportaje putem enumera:
„Megkötötték a szerződést (Háromszéki hulladékgazdálkodás)

Ünnepélyes keretek között írták alá a Maksa mellett, de lécfalvi területen épült korszerű
hulladéklerakó működtetéséről szóló szerződést pénteken a megyeházán. A közbeszerzési eljárás
nyertesének, az ECO Bihor Kft.-nek be kell szereznie a megfelelő engedélyeket. Az eljárást
igyekeznek hatról három-négy hónapra leszorítani, addig munkaerőt alkalmazni. Csupán a
lerakó működtetéséről van szó, a hulladékbegyűjtés továbbra is a bejáratott módszerrel folyik, a
hulladékelhordás ára nem változik.
Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke elmondta, tízéves folyamat végére tesznek
pontot. Kiemelte a romániai törvénykezés és ügyintézés hiányosságait, hisz csak itt történhetett
meg, hogy az építkezés odaítélésének eljárása 537 napot, majd a működtető kiválasztása 374
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napot tartott. Hasonlatot vont a projekt és a sport között, hiszen előző este a Sepsi SIC női
kosárlabdacsapata ismételten megnyerte az országos bajnoki címet. Mi vezetett ide? – tette fel a
szónoki kérdést. Mindkét esetben a hit: a hit abban, hogy el tudjuk érni az eredményt – válaszolta.
„A hátrány és gáncsoskodások ellenére megvan a hulladékgazdálkodási rendszer, a tároló, a
válogatóállomás, a gépek mind a megyei tanács tulajdonát képezik. Az országban 32 megye fogott
hozzá, 14-nek sikerült megépítenie a tárolót, előttünk csak kettőnek sikerült megkötnie a működtetési
szerződést” – mondotta Tamás Sándor, aki ismertette a költségeket is: 14 millió eurót az Európai
Unió, 3 milliót a román kormány biztosított, 2,3 millió eurót saját költségvetésből különítettek
el önrészként, illetve az unió felé el nem számolható költségként. Ugyanakkor terhet vettek le a
helyi önkormányzatok válláról, mivel az összes helyi költséget magára vállalta a megyeháza. Barót
kivételével a rendszernek része minden egyes közigazgatási egység a megyéből. Az erdővidéki várost
korábbi polgármestere nem léptette be, de jó úton haladnak, hogy Barót is csatlakozzék a rendszerhez.
Ambrus József, a megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszert működtető fejlesztési egyesület
ügyvezető igazgatója szintén utalt a közbeszerzési eljárások visszásságaira. A döntések ellen
fellebbeztek, bíróságra kerültek az ügyek, ennyi huzavona után ez most ünnepnapnak számít
– emelte ki. Műszaki részleteket ismertetett, de a legnagyszerűbb dolognak azt nevezte, hogy
a rendszer működik. A most aláírt szerződésben nem szerepel a begyűjtés, s ez rövid és közép
távon előnyt jelent, 2029-ig megoldott a hulladék összeszedése. A legnagyobb ilyen szolgáltató
a sepsiszentgyörgyi Tega Rt., amely 36 közigazgatási egység területéről gyűjti be a hulladékot.
Dr. Pásztai Zoltán, az ECO Bihor igazgatója elmondta, szeretnék, ha az engedélyeztetési eljárás
nem hat hónapig tartana, hanem igyekeznek három-négy hónapra leszűkíteni. Elindítják a
tevékenységet úgy, hogy beékelődjék a tíz év alatt kigondolt rendszerbe, és igyekeznek eredményeket
elérni, hogy a lakosságnak ne kelljen büntetőilletékeket fizetnie. Megvan a megfelelő tapasztalatuk és
12 éves múltjuk. A cég dinamikus csapattal dolgozik, és további negyven embernek adnak munkát,
az engedélyeztetési folyamat végéig alkalmazzák őket. Az igazgató elmondta, nem feltétlenül
gazdaságilag racionális döntéseket hoznak, hanem elsősorban környezetvédelmi szempontokat néznek.
Ami a hulladékelhordás árát illeti, Ambrus József lapunknak elmondta, április 1-jétől volt áremelés,
ez két kormányintézkedésnek köszönhető, ugyanis tonnánkénti 80 lejes lerakási illetéket vezettek
be, és megemelték a minimálbért. Az emelés falun 50 bani, városon 1 lej volt. Ezen felül nem
változik az ár.” – cotidianul Háromszék, 02.05.2017
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„Eco Bihor va administra depozitul de deșeuri de la Leț

Consiliul Județean Covasna va semna vineri, 28 aprilie, un contract cu firma Eco Bihor,
moment în care aceasta va prelua oficial dreptul de administrare a depozitului ecologic de deșeuri
din localitatea covăsneană Leț. Deși lucrările la depozitul modern au fost finalizate încă de la
sfârșitul anului 2015, din cauza unor proceduri legislative, acesta nu a putut fi deschis oficial
pentru că nu se putea înainta cu procedura de licitație privind dreptul de administrare.
„După 374 de zile interminabile cu procedurile din România, în sfârșit vineri, 28 aprilie, vom
semna contractul cu firma care va gestiona deșeurile colectate de alte firme din județul Covasna.
În sfârșit, am ajuns să punem punct unui traseu de peste 10 ani de zile. (...) Eco Bihor se ocupă de
acest serviciu și în județul Bihor. Eu nu cunosc amănunte, dar colegii mei susțin că este o firmă de
specialitate și cu toate gândurile bune lansăm activitatea. Proiectul ne-a costat vreo 20 de milioane de
euro, din care 11%, peste 2 milioane de euro, a fost partea Consiliului Județean. (...) Juridic va începe
activitatea, practic, mai sunt proceduri de îndeplinit, dar acestea sunt deja formalități”, a declarat
miercuri, într-o conferință de presă, președintele Consiliului Județean Covasna, Tamás Sándor.
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Județul Covasna este printre primele trei județe din țară, din cele 33 care au construit astfel de
depozite ecologice pentru deșeuri, care a reușit să pună punct procedurilor de licitație și să meargă
mai departe cu activitatea, iar asta datorită deciziei, adoptate în Consiliul Județean, de a angaja o
firmă externă de avocatură care să preia speța.
„Am câștigat, așa cum am preconizat, acest proces și în partea dispozitivă a hotărârii
judecătorești scrie foarte clar, că firma cu care ne-am judecat trebuie să plătească și cheltuielile
de judecată. Am primit și cheltuielile de judecată înapoi și am câștigat și speța. În proces a fost
implicată firma care a ieșit prima și Consiliul Județean. Noi am fost contestați de o altă firmă. (...)
De la inaugurare și până acum, din cauza sistemului laborios, negândit al achizițiilor publice,
eram nevoiți să plătim câte 12.000 de lei pe lună firma de pază și iluminat. Mai mult decât atât,
firma care colectează deșeurile din județ transportă tot gunoiul, 49.000 de tone anual, la Brașov și
plătește acolo. Nu mi se pare normal, dar din fericire noi am ajuns la final. Sunt, însă, 30 de județe
care nu au ajuns la sfârșit. Nu este o problemă etnică sau tehnică, ci este o problemă de legislație
pentru că s-a întâmplat nu de una, de două sau trei ori, ci de peste 30 de ori”, a mai explicat Tamás
Sándor.” – www.covasnamedia.ro , 26.04.2017
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„Un mediu curat pentru viitorul copiilor şi nepoţilor noştri

Judeţul Covasna s-a implicat, prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară – Sistem Integrat
de Management al Deșeurilor (ADI SIMD) în Județul Covasna, într-o campanie de educaţie
ecologică şi mediu.
Campania, care se va desfăşura până în luna octombrie, are ca scop încurajarea colectării
selective a deșeurilor reciclabile: deşeurile colectate în saci corespunzători (de culoare galbenă şi
verde), vor fi colectate gratuit direct din gospodării de către firmele specializate (TEGA Sfântu
Gheorghe, GospCom Târgu Secuiesc, GosTranscom Covasna, ISBV Întorsura Buzăului) lunar,
într-o zi prestabilită. Comunitatea care va colecta selectiv cele mai mari cantităţi de deşeuri
reciclabile va putea contribui la îmbunătăţirea dotării didactico-materiale a şcolii din localitate.
Zece localităţi din judeţul Covasna s-au alăturat acestui proiect. Pe parcursul caravanei vor
fi vizitate, împreună cu voluntarii Asociației Zöld Nap (Soare Verde), şcolile înscrise în proiect,
unde elevii vor lua parte la sesiuni interactive de educaţie ecologică. Şcoala din acea localitate
care va colecta selectiv cele mai mari cantităţi de deşeuri va beneficia de un premiu valoros, acesta
constând, printre altele, în tablă magnetică, tabletă, mingi de fotbal, de baschet şi de handbal,
precum şi rechizite şcolare.
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Potrivit preşedintelui ADI SIMD Covasna, Ambrus József, campania vizează de fapt părinţii,
prin implicarea elevilor. „Un mediu curat este nu doar plăcut, dar înseamnă şi un viitor pentru
copiii noştri. Din păcate, producem din ce în ce mai multe deşeuri care degradează mediul
înconjurător, dar şi depozitarea deşeurilor menajere costă din ce în ce mai mult. Se pot găsi scuze,
se poate da vina pe sistem, dar în primul rând noi înșine suntem responsabili ca descendenţii
noştri să trăiască într-un mediu curat şi locuibil. Pornind de la faptul că copiii sunt cei mai
receptivi la nou, trebuie să îi educăm să aibă un comportament ecologic, să protejeze natura, să
colecteze deşeurile în mod selectiv, astfel poate şi noi, adulţii, vom avea o mai mare şansă să ne
îndreptăm atenţia către menţinerea curăţeniei mediului înconjurător” – a declarat Ambrus.
În România, Campania naţională de educaţie ecologică și mediu „Ecoatitudine” se desfăşoară în
perioada 2010–2017. Anul acesta a fost prima oară când judeţul Covasna s-a implicat în această
campanie, iar organizatorii acestei ediţii aşteaptă să participe peste 900.000 de persoane, 15 judeţe,
320 de şcoli şi 340.000 de gospodări.

„ – www.covasnamedia.ro , 10.05.2017
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„ A régi se működik, de itt az új szemétgazdálkodási stratégia
Hagyjanak már dolgozni!

Be sem indult az országszerte tíz éve, euró százmilliókból elkezdett integrált hulladéklerakórendszer, a román kormány újabb stratégiát dolgozott ki. Bár az új elképzelés nem a mostaniak
helyett van, hanem ezeket egészíti ki, a háromszéki szakemberek azt mondják: szerencsés lenne, ha
hagynák már dolgozni őket.
A legújabb elképzelés arról szól, hogy Kovászna, Brassó és Hargita megyéknek közösen kellene
építenie egy hulladékégető állomást Brassó megyében, mert – elvben – semmilyen kezeletlen
szemetet nem szabadna elhelyezni még az ökológiai szempontból „tiszta” gödrökbe sem. Ambrus
József, a Kovászna Megye Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszere Közösségi Fejlesztési
Egyesület igazgatója azt mondja: „az elv hibátlan, csak a gyakorlatban nem működik”.
– Egy hulladékgazdálkodási rendszernek akkor van értelme, ha azt működtetni lehet. Most ha
kitalálják, hogy Felsőlemhényből Fogarason túlra kell vinni a szemetet (a Brassó megye korántsem
jelenti azt, hogy Brassó városa, bár az is távol van), az annyiba fog kerülni, hogy az emberek
egyszerűen nem fogják kifizetni. Arról nem is beszélve, hogy nehéz lesz megmagyarázni nekik,
miért kínlódtunk itt tíz éve, hogy húszmillió euróból építsünk egy lerakót, ha úgyis, háromszor
annyi pénzért, Brassóba visszük a szemetet – mondja Ambrus.
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Az igazgató szerint erre egyszerűen nincs szükség. Egyrészt meg kellene építeni az égetőt,
amihez – szerény számítások szerint – Kovászna megyének 15 millió euróval kellene hozzájárulnia,
másrészt, ezt követően, a mostaninál sokkal drágábban, oda kellene hordani a hulladék egy részét.
– Nekünk itt van a lécfalvi lerakó, szeptembertől működni fog. A megyében van négy bejáratott
szemétbegyűjtő cég, amelyek, még ha vannak is néha kisebb fennakadások, tulajdonképpen
olajozottan működnek. Ha kell, nem 15, hanem másfél millióból a célnak megfelelő mechanikai–
biológiai kezelőrendszert építünk, ami kiváltja az égetőt. Számokkal be lehet bizonyítani, hogy
Kovászna megye nem termel annyi szemetet, hogy azt gazdaságos legyen kivinni a megyéből.
Akkor hagyják már, hogy dolgozzunk, ne mind bonyolítsák a feladatainkat! – mondja a szakember.
Kovászna megye évi mintegy 50 ezer tonna szemetet „termel”. Amikor az integrált
hulladékgyűjtő központokra pénzt adott az unió, akkor hármas célkitűzést vállaltak a pályázók.
Az első, hogy bezárják a régi szemétlerakókat – ez nálunk megtörtént. A második, hogy felépítik és
működtetik az integrált rendszert – nálunk felépült, és gyakorlatilag minden készen áll arra, hogy
működjön. A harmadik pedig az, hogy 2020-ra (ezt most próbálják 2025-re „kitolni”) a mostaninak
felére csökkentik a lerakott szemetet. Ez azt jelenti, hogy fokozni kell a hulladék szelektív gyűjtését,
és a mostaninál sokkal nagyobb figyelmet kell fektetni a biológiailag lebomló szemétre, hiszen
ennek mennyisége – főleg vidéken – meghaladja a műanyaghulladékét.” – cotidianul Székely
Hirmondó, 28.07.2017
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„Natura – izvorul vieţii: Tabără educaţională la Catalina
În perioada 28-30 august, Asociaţia „Zöld Nap” din Târgu Secuiesc a organizat pentru a patra
oară tabăra educaţională numită Natura – izvorul vieţii. Conform tradiţiei, tabăra şi-a ales din nou
o temă legată de educaţia pentru protecţia mediului înconjurător, anul acesta s-a pus un accent
deosebit pe colectarea selectivă a deşeurilor şi pe preocuparea pentru păstrarea purităţii apei.

La tabără au participat 30 de copii şi voluntari din localităţile Târgu Secuiesc, Ozun, Dalnic,
Sânzieni, Bodoc şi Catalina, mulţi dintre ei au participat pentru a patra oară la tabăra care le-a
oferit multe noutăți, surprize și experiențe de neuitat.
Pe lângă Asociaţia „Zöld Nap”, organizaţia gazdă, un rol activ au avut în organizarea
ediţiei din acest an a taberei Asociația de Dezvoltare Intercomunitară — Sistem Integrat
de Management al Deșeurilor în judeţul Covasna (ADI SIMD) şi Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară AQUACOV. Pe parcursul a trei zile, participanţii au vizitat Centrul de
Management Integrat al Deșeurilor din satul Leţ şi staţia de epurare a apei din Târgu Secuiesc,
unde copiii au avut ocazia de a acumula noi cunoştinţe legate de gestionarea durabilă a deşeurilor
şi gestionarea responsabilă a apei.
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Legat de vizita copiilor la Leţ, Ambrus József, directorul ADI SIMD Covasna a spus
următoarele: „Sunt convins că, prin intermediul copiilor, mesajele noastre către părinți vor fi
transmise mult mai eficient, copiii fiind mult mai receptivi și deschiși la tot ceea ce înseamnă nou,
ei însuşesc mai repede acei pași simpli, dar importanţi care trebuie urmaţi în gestionarea deșeurilor,
pentru că acest lucru înseamnă, în primul rând, colectarea selectivă. Este vorba de acele produse
secundare, deşeuri produse de noi care poluează mediul atât din punct de vedere estetic, cât şi din
cel al sănătăţii, iar depozitarea şi transportul acestora costă bani. Este îmbucurător să vedem că
copiii învaţă, în doar câteva minute, cum să colecteze selectiv deşeurile.”
Fazakas András, directorul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV a precizat
că susţin orice iniţiativă care are ca temă protecţia mediului şi că, pe lângă colectarea selectivă
a deşeurilor, atrag atenţia şi asupra importanţei purităţii apei dătătoare de viaţă şi utilizarea
conştientă a acesteia. Astăzi, când auzim din ce în ce mai frecvent despre secarea rezervelor de apă
dulce şi că folosirea apei este raționalizată în mai multe țări, noi toţi avem o mare responsabilitate.
Acest simţ de responsabilitate trebuie dezvoltat încă din timpul copilăriei.
Ráduly Attila, preşedintele Asociaţiei „Zöld Nap” din Târgu Secuiesc, şi voluntarii organizaţiei
consideră că, pe lângă programele variate şi ludice ale taberei, acordarea priorităţii pentru
educarea ecologică, protejarea naturii, respectiv integrarea elementelor ludice în activitatea de
învăţare constituie obiectivul principal al lor. Datorită ajutoarelor acordate, programul taberei
organizate împreună cu ADI SIMD şi AQUACOV a devenit mai diversificat şi mai bogat. Scopul
este unul comun: menţinerea purităţii apelor noastre şi educarea ecologică a copiilor noştri.
Tabăra a fost vizitată şi de „Terra”, renumita mascotă a Campaniei naţionale de educaţie
ecologică EcoAtitudine care se desfăşoară, de luni de zile, în întreaga ţară, încurajând participanţii
să continue cu acelaşi devotament ca şi până acum concursul care se desfăşoară până în luna
octombrie.” – cotidianul Mesagerul de Covasna, 01.09.2017
Linkurile utile sunt atașate în anexa raportului.
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Anexa
Sumar link-uri:
02.03.2017
http://think.transindex.ro/?hir=261
02.05.2017
http://www.3szek.ro/load/cikk/101952/megkotottek_a_szerzodest_haromszeki_
hulladekgazdalkodas
http://www.hirmondo.ro/aktualis/huszmillio-euros-beruhazas/
http://www.rmdsz.ro/sajtoszoba/hir/megkezdi-mukodeset-a-lecfalvihulladekgazdalkodasi-kozpont
http://www.covasna.info.ro/megkezdi-mukodeset-a-lecfalvi-hulladekgazdalkodasikozpont/
http://www.sepsiradio.ro/page_2_9_4118_Hosszu-ideig-tarto-pereskedes-ovasoksorozata-utan-vegre-iden-beindulhat-a-megyei-integralt-hulladekgazdalkodasirendszer-.html
http://stiri.covasnamedia.ro/2017/04/26/eco-bihor-va-administra-depozitul-de-deseuride-la-let/
http://weradio.ro/video-fost-semnat-contractul-pentru-operarea-statiei-de-deseuri-dela-let/
http://www.ziarelive.ro/stiri/eco-bihor-va-administra-depozitul-de-deseuri-de-la-let.
html
http://www.ziare.com/sfantu-gheorghe/stiri-business/eco-bihor-va-administradepozitul-de-deseuri-de-la-let-6723365
http://i-stiri.ro/eco-bihor-va-administra-depozitul-de-deseuri-de-la-let-473525
https://weradio.ro/un-mediu-curat-pentru-viitorul-copiilor-si-nepotilor-nostri/
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10.05.2017
http://www.ziare.com/sfantu-gheorghe/stiri-business/un-mediu-curat-pentru-viitorulcopiilor-si-nepotilor-nostri-6751755
11.05.2017
https://transilvanianews.com/2017/05/11/consiliul-judetean-covasna-un-mediu-curatpentru-viitorul-copiilor-si-nepotilor-nostri/
13.06.2017
http://www.3szek.ro/load/cikk/103184/meregdraga_szemetunk
18.06.2017
http://www.ecoatitudine.eu/index.php/caravana-ecoatitudine/item/38-caravanaecoatitudine-in-judetul-covasna
17.07.2017
http://transilvania24.ro/deseurile-reprezinta-valoare-covasnamedia-ro-observatorul-decovasna/
28.07.2017
http://www.hirmondo.ro/aktualis/hagyjanak-mar-dolgozni/
http://mesageruldecovasna.ro/deseurile-reprezinta-valoare/
09.08.2017
http://www.hirmondo.ro/gazdasag/folosleges-szemetutaztatas/
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18.07.2017.
http://stirilocale24.ro/covasna/deseurile-reprezinta-valoare-879217/
https://www.stirilazi.ro/deseurile-reprezinta-valoare.html
http://stiriaz.ro/deseurile-reprezinta-valoare-7128533
31.08.2017
http://www.hirmondo.ro/aktualis/csak-tisztan-szelektiven/
http://www.3szek.ro/load/cikk/105496/zold_tabor_szentkatolnan
https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/08/31/comunicat-de-presa-consiliuljudetean-covasna-15-05-05
01.09.2017
http://www.hirmondo.ro/aktualis/egy-gonddal-kevesebb-lesz/
http://mesageruldecovasna.ro/natura-izvorul-vietii-tabara-educationala-la-catalina/
http://centruldepresa.ro/stiri/natura-izvorul-vietii-tabara-educationala-la-catalina
https://www.ziarelive.ro/stiri/natura-izvorul-vietii-tabara-educationala-la-catalina.html
https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/08/31/comunicat-de-presa-consiliuljudetean-covasna-15-05-05
05.10.2017
http://www.ziare.com/sfantu-gheorghe/stiri-actualitate/deseurile-menajere-produse-decovasneni-vor-ramane-acasa-6972879
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10.10.2017
http://www.ziare.com/sfantu-gheorghe/stiri-actualitate/foto-video-deseurilecovasnenilor-depuse-si-selectate-in-judet-6981819
http://www.ziare.com/sfantu-gheorghe/stiri-actualitate/video-gunoaiele-covasnenilorde-acum-adunate-si-reciclate-in-judet-6981850
11.10.2017
https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/10/11/comunicat-de-presa-consiliuljudetean-covasna-16-43-06
http://www.ziare.com/sfantu-gheorghe/stiri-actualitate/centrul-de-managementintegrat-al-deseurilor-realizat-cu-fonduri-europene-a-fost-pus-in-functiune-6981260

01.11.2017
http://www.3szek.ro/load/cikk/107364/csemeteultetes_a_lecfalvi_hulladekkezelo_
kozpont_udvaran
http://www.hirmondo.ro/aktualis/erdekunk-hogy-odafigyeljunk/
http://www.hirmondo.ro/aktualis/faultetes-lecfalvan/
http://www.ziarelive.ro/despre/gostranscom-covasna.html
http://www.palo.ro/a/comunicat-de-pres%C4%83-consiliul-jude%C8%9Beancovasna-632510
03.11.2017
http://www.3szek.ro/load/cikk/107442/figyeljunk_vagy_fizetunk_uj_
hulladekbegyujtesi_rend
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22.11.2017
http://www.hirmondo.ro/korkepek_cat/kovasznai-korkep/
https://covasnamedia.ro/eco-actualitate/video-judetul-covasna-locul-i-pe-tara-lacolectare-selectiva
http://mesageruldecovasna.ro/consursul-ecoatitudine-castigat-de-judetul-covasna/
https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/11/23/comunicat-de-presa-asociatia-dedezvoltare-intercomunitara-sistem-integrat-de-management-al-deseurilor-in-judetulcovasna-adi-simd-11-28-38
http://www.ziare.com/sfantu-gheorghe/stiri-actualitate/consursul-ecoatitudine-castigatde-judetul-covasna-7055954
http://www.rmdsz.ro/sajtoszoba/hir/kovaszna-megye-nyerte-az-ecoatitudine-versenyt
27.11.2017
http://www.3szek.ro/load/cikk/108146/jol_teljesitett_haromszek_hulladekgyujto_
verseny
13.12.2017
h t t p : / / w w w . 3 s z e k . r o / l o a d / c i k k / 1 0 8 5 8 2 / m e g l e p o _ e r e d m e n ye k _ s z e l e k t i v _
hulladekgyujtes
http://www.hirmondo.ro/aktualis/megyenk-az-elso-helyen/
http://think.transindex.ro/?hir=418
https://szekelyhon.ro/aktualis/meghozta-az-eredmenyt-a-ketpilleres-hulladekgyujtes
https://weradio.ro/judetul-covasna-pe-primul-loc-tara-la-educatie-ecologica-si-demediu/
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Reciclează! Gândește-te la viitorul copiilor tăi!
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