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În cadrul campaniei 
naționale de 
ecologizare ”Curățăm 
România‘‘, inițiată de 
Ministerul Mediului, 
sub sloganul „Vrem 
o țară fără deșeuri 
abandonate!“, vineri, 
29 aprilie și ieri, 2 
mai, au avut loc 
acțiuni de colectare 
selectivă a diferitelor 
tipuri de deșeuri 
abandonate pe 
teritoriul comunei 
Snagov, în Tâncăbești, 
zona de pădure și lac, 
Vlădiceasca, zona de 
lac, în satul Snagov și 
în zona Complexului 
Astoria - Gara 
Snagov.

Cristina NedelCu

La acțiunile de eco-
logizare au participat 
elevi, cadre didactice, 
reprezentanți ai Asociației 
„Zburăm Împreună!“, 
reprezentanți ai Primă-
riei Snagov. Luni, alături 
de snagoveni, la acțiunea 
de ecologizare au ve-
nit prefectul județului Il-
fov, Simona Neculae și 
reprezentanți ai Garzii de 
Mediu Ilfov și ai Ocolului 
Silvic Snagov, precum și 
inspectorul școlar general 
adjunct Ion Dogaru. Pli-
ni de voie bună și cu mul-
tă hărnicie, au curățat pă-
durea elevi de la Școala 
”Mihai Eminescu”, din 
Ghermănești. 

Sub deviza ”Împreună 
pentru un mediu de viață 
sanătos, împreună pen-
tru comunitatea noastră!”, 
participanții la cele două 
acțiuni de ecologizare au 
colectat, în cele două zi-
le, 1.600 kg de deșeuri, a 
declarat primarul comunei 
Snagov, Mihai Anghel. 

Un exemplu de 
bune practici

”Pentru UAT Snagov, 
acțiunea de ieri este cea 
de a patra în cadrul cam-
paniei ”Curățăm Româ-
nia”. Ne dorim să conti-
nuăm acțiunile de ecolo-
gizare, să devină perma-
nente. Am depus un pro-
iect și la Administrația 
Fondului de Mediu, iar 
fondurile obținute dorim 
să le putem folosi pen-
tru o campanie de eco-
logizare de amploare, 
cu ajutorul căreia spe-
răm să implicăm cât mai 
mulți voluntari din loca-
litate, și să reușim astfel 

să facem ca populația să 
conștientizeze importanța 
unui mediu sănătos și cu-
rat”, a mai precizat prima-
rul comunei Snagov. 

Campania de ecologi-
zare din comuna Snagov 
face parte din acțiunea co-
mună de ecologizare orga-
nizată de Instituția Prefec-
tului – Județul Ilfov, în ca-
drul campaniei naționale 
„Curățăm România”. 

În contextul campa-
niei naționale de ecologi-
zare ”Curățăm România”, 
inițiată de Ministerul Me-
diului, Apelor și Pădurilor 
sub sloganul „Vrem o țară 
fără deșeuri abandona-
te!”, luni, în toate unitățile 
administrativ-teritoriale 
ale județului Ilfov a avut 
loc o acțiune comună de 
ecologizare, prin colecta-
rea separată a diferitelor 
tipuri de deșeuri abando-
nate pe cursurile de apă, 
în păduri și pe drumurile 
publice, cu implicarea tu-
turor societăților de salu-
brizare autorizate, a vo-
luntarilor, a elevilor dor-
nici să participe la eve-
niment și a persoanelor 
beneficiare de venit mi-
nim garantat acordat po-
trivit prevederilor Legii  
416/2001.

Potrivit Instituției Pre-
fectului Ilfov, la nivelul în-
tregului județ, au fost 

strânse peste 210 tone de 
deșeuri, împrăștiate pe te-
renuri de mii de metri, îm-
pădurite sau pășuni, afla-
te în zone „de grătar” sau 
de-a lungul șoselelor: am-
balaje de alimente, casero-
le, șervețele, PET-uri, sticle 
și recipiente de detergenți.

Inițial programată să 
se desfășoare în perioa-
da 4 aprilie – 4 mai 2022, 
în urma deciziei Ministe-
rului Mediului, campania 
națională de ecologiza-
re ”Curățăm România” va 
continua până la data de 
31 mai 2022!

Prefectura Ilfov 
înființează o 
comisie mixtă de 
control

”Ne-am dorit să facem 
o acțiune la nivel județean, 
prin mobilizarea tuturor 
celor care au avut disponi-
bilitate să iasă astăzi (n.r. 
– luni, 2 mai) la curățenie, 
și care se întâmplă în toa-
te cele 40 de localități si-
multan. Oamenii sunt la 
treabă. Cred că este bi-
ne să ne gâdim înainte 
de a face anumite ges-
turi nepotrivite și să încer-

căm să fim mai buni. Pro-
bleme legate de deșeuri 
sunt în Ilfov, având în ve-
dere că Bucureștiul nu are 
o groapă de gunoi, iar Il-
fovul încearcă să dema-
reze mai multe acțiuni cu 
privire la stații de sorta-
re a deșeurilor. S-au acce-
sat sau urmează să se ac-
ceseze și fonduri europe-
ne în acest sens. Cred că 
până la urmă societățile 
și asociațiile de dezvolta-
re intracomunitară în do-
meniu vor reuși să stope-
ze măcar o parte din pro-
cedura de infringement 
pentru care România va 
avea de suferit la un mo-
ment dat, dacă nu ne ies 
planurile. Prefectul, ca re-
prezentant al Guvernului 
în teritoriu nu poate de-
cât să impulsioneze prin 
sfaturi, prin măsuri care 
să grăbească depunerea 
documentației, prin verifi-
cări, dacă este respectată 
legea cu privire la acțiunile 
pe care le desfășoară fi-
ecare parte responsabi-
lă în domeniu. Prefectu-
ra nu poate asigura fon-
duri în vederea dezvoltă-
rii acestui domeniu de ac-
tivitate. Fondurile vin de la 
bugetul de stat, prin CJ și 
prin ceea ce se colectea-
ză la bugetele locale. Gar-
da de Mediu face controa-
le periodice și am consti-

tuit și o comisie mixtă de 
control cu Prefectura, ast-
fel încât să dăm și noi o 
mână de ajutor pentru a 
mai stopa aceste fapte. 
Din comisia mixtă fac par-
te reprezentanți ai Prefec-
turii Ilfov, Gărzii Naționale 
de Mediu și ai Agenției 
pentru Protecția Mediului. 
Este în lucru zilele aces-
tea documentația, pentru 
a se emite ordinul de pre-
fect în acest sens, iar ast-
fel vor putea fi controlate 
anumite zone din Ilfov, un-
de există probleme legate 
de deșeuri”, ne-a declarat 
prefectul Simona Neculae.

”Împreună cu un grup 
de copii din comuna Sna-
gov și, bineînțeles, cu 
administrația  UAT, încer-
căm să igienizăm pădu-
rea. Nu sunt deșeuri peri-
culoase, ci gunoaie arun-
cate într-un mod neci-
vilizat, pur și simplu din 
mașină, sau în momentul 
în care s-au oprit acolo și 
au băut o cafea, au respi-
rat aer curat, dar au bine-
voit să facă și un rău pă-
durii. Facem acțiuni de igi-
enizare periodic, iar scopul 
ar trebui să fie acela de a 
educa populația civilă să 
conștientizeze necesitatea 
curățeniei, nu doar în pă-
dure, ci și pe stradă”, a de-
clarat Octavian Burcescu, 
șeful Districtului Barboși.

ACTUALITATE

Campania ”Curățăm România” face bine pădurii și schimbă mentalități

Voluntarii au colectat, în două zile,  
1.600 kg de deşeuri, la Snagov 


