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Campania națională 
„Curățăm România” 
și-a dovedit eficiența la 
Popești-Leordeni încă 
de la prima acțiune, 
astfel că după doar 
o zi de muncă au 
fost strânse aproape 
3 tone de deșeuri 
necontrolate.

Cristina NEDELCU

”După cum știți, 
am răspuns pozitiv la 
inițiativa Ministerului Me-
diului, Apelor și Pădurilor, 
dând curs invitației Pre-
fecturii Ilfov de a ne im-
plica într-o primă acțiune 
de ecologizare la nivelul 
întregului județ. Vreau să 
mulțumesc tuturor celor 
implicați și să le transmi-
tem rezultatul celor câte-
va ore de acțiune coordo-
nată”, a anunțat primarul 
orașului Popești-Leordeni, 
Petre Iacob. Acesta a in-
format cetățenii că în ca-
drul campaniei din 2 mai 
s-au strâns 1.700 kg sti-
clă, 980 kg plastic, 140 
kg carton, 60 kg deșeu 
menajer. Astfel, bilanțul 
unei zile de ecologizare 
în Popești-Leordeni este 
demn de remarcat: total 
cantitate colectată - 2.880 
kg deșeuri necontrolate.

Edilul a anunțat că 
aceste acțiuni vor con-
tinua și în zilele de 
 weekend, deoarece ast-
fel, administrația speră că 
va crește numărul de vo-
luntari participanți, căro-
ra li se asigură din partea 
organizatorilor veste per-
sonalizate, saci, mănuși și 
apă pentru hidratare.

Administrația 
dorește să 
organizeze 
campanii de 
curățenie cât mai 
des

Acțiunea de ecologi-
zare desfășurată în ca-
drul campaniei ”Curățăm 
România” la Popești-
Leordeni a avut ca 
punct de plecare intra-
rea din complexul “Con-
fort City” și a vizat igie-
nizarea malului drept al 
râului Dâmbovița, între 
cartierul “Confort City” 
si “Trend Residence”. La 
acest program au fost 
prezente ONG-uri, volun-
tari, angajați ai Primăriei 
orașului Popești-Leordeni 
și angajați ai Prefecturii 
Ilfov. ”Trebuie doar să vă 
doriți, noi venim cu saci, 
mănuși, apă plată și ves-
te reflectorizante. Împre-
ună facem un Popești mai 
bun!”, i-a îndemnat edilul 

pe cetățenii orașului său.
Alin Todireanu, admi-

nistrator public al orașului 
Popești-Leordeni, ne-a de-
clarat că este bineveni-
tă o acțiune de acest fel 
și tocmai de aceea se fac 
demersuri pentru ca ast-
fel de acțiuni să se repe-
te, cât mai des. ”Pentru 
campania organizată pe 
2 mai, primarul a lansat o 
invitație, fiind anunțată zi-
ua și ora. Singurul deza-
vantaj a fost că acțiunea 
s-a desfășurat într-o zi lu-
crătoare. Fiind un demers 
la nivel județean, nu am 
schimbat ziua, dar pe vi-
itor, vom organiza aces-
te acțiuni și în weekend, 
să vedem cum se prezin-

tă rata de voluntari. La 
campania ”Curățăm Ro-
mânia” au venit și volun-
tari, dar au participat în 
special angajați ai primă-
riei, ai societății primăriei 
și ai firmei de salubritate, 
care a asigurat și saci. Am 
asigurat pentru voluntari, 
din partea primăriei ves-
te personalizate, mănuși, 
saci și apă pentru hidrata-
re”, a explicat administra-
torul public.

La acțiune au ve-
nit și elevii de la liceul din 
Popești-Leordeni.  S-au 
strâns aproape 200 de 
participanți entuziaști care 
au adunat sute de kilogra-
me de deșeuri necontrola-
te, de pe câmpuri pe lân-

gă care dacă treceai pă-
reau că sunt curate. ”Dacă 
intrai însă în iarbă găseai 
o mulțime de gunoaie, iar 
sacii se umpleau cu o ra-
piditate care te îngrozea, 
mai ales că era foarte mul-
tă lume în jur, care făcea 
același lucru. Nu îți venea 
să crezi cu câtă ușurință 
umpleai sacul în condițiile 
în care erai înconjurat de 
peste 100 de persoane ca-
re făceau același lucru pe 
un câmp”, a sesizat Alin 
Todireanu.

Potrivit administra-
torului public, este nevo-
ie foarte mare ca aceste 
acțiuni să se repete, ceea 
ce se va și întâmpla, pen-
tru că, din păcate, exis-

tă încă foarte multă mize-
rie, în foarte multe zone. 
Un exemplu ar fi stațiile de 
autobuz de pe Splai, unde 
voluntarii au găsit deșeuri 
abandonate de oamenii 
care așteaptă mijloace-
le de transport în comun. 
Mai mult, se pare că unii 
cetățeni din București vor 
să mai scape de gunoaie 
pe care le aduc în saci și 
le abandonează pe câmp, 
pe raza orașului Popești-
Leordeni. ”Deși ne aparțin 
și se află administrativ în 
custodia noastră, ne es-
te greu să monitorizăm 
câmpurile, când orașul es-
te extrem de aglomerat 
și trebuie să ținem patru-
lele în zonele efectiv po-

pulate. Ne-am bucurat să 
participăm la acțiunea din 
2 mai, cu toții, primar, vi-
ceprimar, consilieri, am 
strâns deșeuri pentru că 
doar așa, dând exemplu 
și încredere, se alătură și 
ceilalți. Suntem mult mai 
încrezători pentru viitoarea 
acțiune pe care ne dorim 
să o programăm cât mai 
repede”, a mai spus Alin 
Todireanu.

Toată comunitatea
Admin i s t ra ț ia  d in 

Popești-Leordeni își propu-
ne să organizeze campanii 
de curățenie în oraș o dată 
la două săptămâni sau poa-
te chiar mai des, dacă exis-
tă voluntari, bunăvoință și 
intenție, pentru că din par-
tea administrației se asi-
gură tot ceea ce este ne-
cesar. ”La următoarea 
acțiune, ne dorim să îi im-
plicăm și pe cei mai mici, 
de la școala generală”, a 
mai spus Alin Todireanu. 
”Noi asigurăm un număr 
fix de angajați ai primăriei, 
societății primăriei, firmei 
de salubritate, dar dinco-
lo de aceștia, avem un nu-
măr variabil de voluntari, 
care ne-ar bucura să fie 
cât mai mare, iar în felul 
acesta să fim eficienți. Saci 
avem nelimitați, mănuși, 
veste personalizate, hidra-
tarea este permanentă, 
așa că putem face treaba 
cum trebuie”, a concluzio-
nat primarul orașului.

ACTUALITATE

Campania ”Curățăm România” își dovedește eficiența

La Popești-Leordeni s-au strâns aproape 
3 tone de deșeuri necontrolate


