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UAT Găneasa s-a 
implicat activ în 
campania națională 
de ecologizare 
“Curățăm România”, 
inițiată de Ministerul 
Mediului, Apelor 
și Pădurilor, sub 
sloganul “Vrem o 
țară fără deșeuri 
abandonate!”.

Cristina NedelCu
Cu ajutorul voluntari-

lor, s-a reușit o mobiliza-
re eficientă și a fost du-
să la bun sfârșit acțiunea 
de colectare selectivă a 
deșeurilor abandonate de 
pe raza comunei Gănea-
sa, în cadrul campaniei 
“Curățăm România”. 

”De ce este bine să 
reciclăm deșeurile? Pen-
tru că așa contribuim la 
economisirea resurselor, 
facilitând re-exploatarea 
celor deja utilizate în in-
dustrie, protejăm natu-
ra și resursele naturale, 
reducem poluarea solu-
lui, aerului, apei, econo-
misim energie. REciclea-
ză! REfolosește!- din gri-
jă pentru natură!”, a sem-
nalat primarul comunei 
Găneasa, Raul Gabriel 
 Niculae.

Acesta ne-a spus că 
pe 2 mai, încă de la ora 
8.30, circa 20 de persoane 
din primărie și câțiva vo-
luntari, au mers pe DJ 100, 
împreună cu Poliția Locală, 
și au curățat drumul în zo-
na Radu de la Afumați, ca-
re leagă Afumați de Gă-
neasa. S-a curățat drumul, 
pe ambele părți, din cau-
ză că în acea zonă, fiind 
trafic intens, din mașini se 
aruncă paharul cu cafea, 
pachetul de țigări, chiar 
și sacul cu gunoi. ”Se în-
tâmplă foarte des și veri-
ficăm zona în fiecare săp-
tămână. Acum, zona este 
monitorizată video, dato-
rită unui proiect prin care 
au fost montate în comu-
nă 70 de camere de ultimă 
generație. Vom mai supli-
menta pentru DN2, deoa-
rece sunt probleme, mai 
ales în dreptul trecerilor de 

pietoni, al stațiilor de auto-
buz și în zona școlii. Dato-
rită camerelor care au fost 
montate, unii cetățeni din 
localitate au fost depistați 
aruncând deșeuri și pen-
tru început li s-a dat doar 
avertisment. Dar, pe vii-
tor, sancțiunile vor fi mai 
dure. Pentru campania 
”Curățăm România”, la 
Găneasa s-a lucrat luni 
și marți, fiind făcută eco-
logizarea în zona Radu 
de la Afumați. După mai 
multe ore de muncă s-au 
strâns 40 kg de hârtie/car-
ton, 60 kg de plastic, 60 
kg de sticlă și deșeuri me-
najere - 120 kg. Deșeurile 
au fost ridicate cu aju-
torul societății de salu-
britate Supercom cu ca-
re avem contract și care 
ne-a sprijinit cu mașină, 
saci, mănuși. Cu ei cola-
borăm bine. Toți cei care 
au participat la campanie 

au fost supravegheați de 
Poliția Locală, aflându-se 
pe drum județean cu tra-
fic intens”, ne-a spus pri-
marul.

Există încă zone 
”fierbinți”

Campaniile de ecolo-
gizare la Găneasa vor con-
tinua în următoarele săp-
tămâni. De alt fel, prima-
rul verifică zilnic, alături 
de viceprimarul Marian 
Burcea, situația deșeurilor 
abandonate, mai ales în 
satul Piteasca, unde, ca și 
în satul Șindrilița sunt ce-
va probleme. ”Avem foar-
te mult gunoi la Șindrilița, 
nu avem banii necesari 
să îl cărăm. Gunoiul este 
strâns, am împrejmuit zo-
na, am făcut șanț să nu 
mai intre nimeni, am fă-
cut curat, dar am verifi-
cat și am găsit iar gunoi. 

Din păcate este o proble-
mă la nivel național, cu 
care ne confruntăm și noi. 
Depozitarea ilegală a gu-
noiului menajer s-a pus 
la punct. S-a redus foar-
te mult, fiindcă chiar um-
blăm pe străzi. În fieca-
re dimineață facem un 
tur al localității în punc-
tele fierbinți. Am avut no-
roc că Balta Șindrilița a 
fost luată de un investitor, 
care a făcut o curățenie 
exemplară. Acolo era un 
punct fierbinte, dar acum 
lucrurile s-au schimbat în 
bine. Mai avem însă foar-
te mult de lucrat.  Avem 
polițiști locali în cinci 
puncte cheie, la care se 
adaugă și camerele de lu-
at vederi cu care vedem și 
numerele de înmatricula-
re. Din păcate, sunt oa-
meni care au făcut o afa-
cere din a colecta gunoi și 
a-l abandona și nu le pa-

să de amenzi pentru că 
câștigă foarte mulți bani”, 
a spus viceprimarul Mari-
an Burcea.

Edilul ne-a mai spus 
că a început curățenia 
de primăvară, chiar din 
toamna anului trecut. 
S-a făcut toaletarea plo-
pilor de pe DJ 300, dru-
mul de legătură între Gă-
neasa – Moara Domneas-
că – Doraly. Acolo, acești 
copaci prezentau un pe-
ricol public pentru trecă-
tori, dar și pentru auto-
vehicule. Au fost cazuri 
când, din cauza vijeliilor, 
crengile s-au rupt. La fel, 
când erau îngreunate de 
zăpadă sau gheață. Când 
se dezghețau, cădeau 
bucăți mari de gheață 
peste oameni și autotu-
risme. ”Am făcut, așadar, 
această acțiune, pentru a 
elimina pericolele din zo-
nă. Apoi, am început cu 

acțiunea de curățare a 
vegetației în exces, care 
a crescut necontrolat, de 
pe DJ 300, DJ 100, Radu 
de la Afumați. Noi am fă-
cut acțiunea de ecologi-
zare a Ministerului Mediu-
lui, dar lucrăm, de fapt, la 
curățenie, zi de zi. Foarte 
important pentru noi este 
că colaborăm cu oamenii 
de la ajutoarele sociale, 
care și ei ies spre ajutorul 
nostru, din ce în ce mai 
mulți. Luna trecută au 
fost 15, luna aceasta pes-
te 20. Ei înțeleg că trebuie 
să își facă orele de mun-
că în folosul comunității, 
nu doar angajații primări-
ei. Am făcut acțiune  și pe 
DN 2 Șindrilița, chiar și în 
cimitir. Vrem să facem lu-
nar astfel de activități”, a 
mai spus primarul .

Comuna Găneasa es-
te foarte mare și este 
tranzitată de foarte multe 
mașini zilnic. Nu este greu 
de estimat, câte deșeuri 
rămân în urma acestor 
mașini. Edilul a precizat 
că în acest context pri-
măria a comandat 30 de 
coșuri de gunoi prinse pe 
suport de beton, care nu 
mai pot fi mișcate sau dă-
râmate, așa cum se în-
tâmpla cu vechile coșuri. 

Primarul a subliniat că 
își dorește ca anul viitor să 
poată fi extinsă rețeaua de 
monitorizare video care a 
fost realizată prin asociere 
cu Consiliul Județean pen-
tru încă 70 de camere vi-
deo. Aceste camere vi-
deo pot fotografia nume-
rele autoturismelor și le 
recunosc pe cele care au 
mai trecut într-o perioa-
dă de 30 de zile pe raza 
localității. ”Sunt monitoare 
puse pe fiecare sat în par-
te și dorim ca anul viitor 
să extindem și să angajăm 
un om pentru supraveghe-
rea camerelor. Camerele 
sunt montate atât pentru 
a ajuta la diminuarea fe-
nomenului de abandonare 
a deșeurilor, dar și pentru 
siguranța cetățenilor. Ne 
dorim o comună curată și 
care să ofere siguranță”, a 
punctat primarul Raul Ga-
briel Niculae.
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Sute de kilograme de deșeuri au fost strânse de 
pe drumul care leagă Găneasa de Afumați

 Primarul și viceprimarul verifică zilnic situația gunoaielor din comună


