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De altfel, la ședința 
cea mai recentă (din 12 
aprilie a.c.) a membrilor 
Colegiului Prefectural Il-
fov, prefectul județului, 
Simona Neculae a punctat 
prevederile OUG 92/2021 
privind regimul deșeurilor, 
subliniind importanța ges-
tionării eficiente a acesto-
ra și promovarea preveni-
rii și reducerii generării de 
deșeuri și anunța șefilor 
deconcentratelor ilfove-
ne demararea campani-
ei naționale de ecologi-
zare „Curățăm România”. 
Evidențiind că este prima 
campanie în care sunt im-
plicate autoritățile centra-
le și locale, asociații de 
profil, Asociația Municipii-
lor din România, Asociația 
Comunelor din Româ-
nia, Asociația Orașelor 
din România, companiile 
naționale - CFR și CNAIR, 
instituții din subordinea/
coordonarea Ministerului 
Mediului - Agenția Fondu-
lui de Mediu, Administrația 
Națională ”Apele Româ-
ne”, Romsilva, Agenția 
Națională pentru Arii Na-
turale Protejate și socie-
tatea civilă, prefectul ce-
rea atunci instituțiilor cu 
responsabilități în do-
meniu maximă implica-

re și raportări cu privire la 
acțiunile desfășurate.

Data aleasă pentru 
o acțiune comună la ni-
vel județean a fost 2 mai 
2022.

La Dascălu, încă de la 
ora 9.30, circa 30 de elevi 
de la clasele a VII-a A și 
a VII-a B din Școala Gim. 
Nr. 1, alături de directo-
rul unității școlare, Teo-
dora Curea și de profeso-
rii Iuliana Manea, Elena 
Dona și Răzvan Henega-
riu, dar și de viceprimarul 
localității, Marian  Baicu, s-
au deplasat pe DJ 200, pe 
raza localității, și au adu-
nat pet-uri, hârtii, lăzi de 
plastic, doze de sucuri 
etc. Sacii pentru gunoi 
și mănușile au fost asi-
gurate de firma 3R Gre-
en - de trei ori verde, ca-
re a adus și câțiva mun-
citori, coordonați de Re-
lu Ion, pentru a-i ajuta 
pe elevi.  Primăria a ofe-
rit elevilor apă și câte o 
gustare, iar Poliția Locală 
a supravegheat activita-
tea. Polițiștii au mai avut 
misiunea de a cerceta mai 
multe zone din localitate, 
unde se aruncă necon-
trolat deșeuri. Și, din ne-
fericire chiar într-o astfel 
de locație a fost identifi-
cat un depozit apărut pes-
te noapte, iar polițiștii ur-
mau să verifice camere-
le de supraveghere, în în-
cercarea de a-i identifica 
și sancționa pe făptași.

Și Grădiștea a 
adoptat sloganul 
”Vrem o țară 
fără deșeuri 
abandonate”

Mai sus, tot pe DJ 
200, dar pe raza localității 
Grădiștea, alți muncitori 
ai societății 3R Green și 
beneficiari cu drept de 
muncă ai Legii 416/2001 
din localitate (adică per-

soane care primesc venit 
minim garantat lunar) și 
viceprimarul Radu Florinel 
făceau curățenie. Saci pli-
ni cu deșeuri așteptau la 
marginea drumului să fie 
încărcați și transportați, 
zona rămânând astfel 
mult mai curată.

Potrivit viceprimaru-
lui, și în Grădiștea, ele-
vii de la Școala Gim. Nr. 
1 din localitate au par-

ticipat la activități simi-
lare, chiar recent, pen-
tru că își doresc să creas-
că într-o localitate cura-
tă, fără deșeuri aruncate 
la întâmplare. Gestiona-
rea acestora a devenit un 
punct important în strate-
giile de dezvoltare imple-
mentate de autoritățile 
statelor UE și nu nu-
mai. Pentru că, odată cu 
creșterea populației a 

crescut și cantitatea de 
deșeuri generate și, im-
plicit, au crescut și pro-
blemele legate de gestio-
narea lor. Cantitățile foar-
te mari de deșeuri aban-
donate ilegal pe tot cu-
prinsul țării ne obligă să 
luăm măsuri, pentru că 
avem o responsabilitate 
morală pentru ce lăsăm 
moștenire generațiilor vi-
itoare.

 ”Curățăm România” într-un efort comun

DJ 200, un drum mai curat, pe raza 
localităţilor Dascălu şi Grădiştea

Autoritățile 
locale ilfovene și 
Prefectura Ilfov 
s-au mobilizat, 
ieri, în teren, 
pentru acțiuni de 
ecologizare, în 
cadrul campaniei 
”Curățăm România”, 
declanșată de 
Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor. 
În toate localitățile 
din județ, timp 
de trei ore, în 
intervalul 10.00-
13.00, cetățeni, 
elevi, autorități 
locale, firme de 
salubritate - au 
curățat zone 
întregi, unde se 
aruncă necontrolat 
deșeuri, demersul 
având, evident, ca 
obiectiv, asigurarea 
unui nivel ridicat 
de protecție a 
mediului și sănătății 
populației.
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