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Malul râului Argeș, mai curat 
în zona comunei Copăceni

”Curățăm România”, o campanie a tuturor 
românilor, de la copii la maturi, din toate 
gospodăriile și în toate localitățile

”Vom face curățenie 
în case, în curți, pe dru-
muri, în păduri și pe cur-
surile de apă. Este o cam-
panie care se adresea-
ză tuturor românilor, de 
la copii, la cei maturi, din 
toate gospodăriile și din 
toate colțurile țării. Am 
identificat locurile un-
de desfășurăm activități 
de igienizare și asigu-
răm predarea deșeurilor, 
în condițiile legii”, a spus 
primarul comunei Nuci, 
Vasile Georgel. Acesta s-a 
aflat pe 2 mai, în cadrul 
campaniei ”Curățăm Ro-
mânia”, alături de munci-

torii 3R Green și de câțiva 
beneficiari de venit mi-
nim garantat, cu drept 
de muncă, din localita-
te, pe DJ 101, între Lipia 
și Nuci, pentru a strânge 
deșeurile abandonate.

Campania Ministe-
rului Mediului își propu-
ne să schimbe percepția 
și atitudinea instituțiilor, 
a factorilor de răspun-
dere și a cetățenilor din 
comunitățile unde se 
desfășoară - asupra pro-
blematicii deșeurilor. Și 
pare că reușește, dacă 
observăm doar ziua de 2 
mai 2022, când la nivelul 

întregului județ au avut 
loc acțiuni de ecologizare. 
”Să-i responsabilizăm și 
să-i implicăm activ pe toți 
partenerii și pe toți bene-
ficiarii, în scopul colectă-
rii selective a deșeurilor 
abandonate și pentru 
predarea acestora într-un 
mod corect și prietenos cu 
mediul. Să oferim un mo-
del de bună practică și  să-i 
familiarizăm pe cetățeni 
cu modalitățile de valo-
rificare a deșeurilor și cu 
posibilitățile de colectare 
la nivel local și național”, 
apreciază inițiatorii cam-
paniei naționale.

Și în comuna Copă-
ceni, lucrătorii societății 
3R Green și beneficiarii cu 
drept de muncă de venit 
minim garantat, din locali-
tate, au ieșit la curățenie, 
în cadrul campaniei ”Cură-
țăm România”, zona re-
partizată acestora fiind 
malul râului Argeș - pe ra-
za UAT Copaceni și în jurul 
stadionului de fotbal. Pen-
tru încărcarea deșeurilor 

strânse a fost adus un au-
tocamion cu container, iar 
gunoiul a fost îndepărtat, 
malul râului Argeș rămâ-
nând, pentru o vreme, cu-
rat și primitor.

”Mulțumim, în primul 
rând, tuturor autorităților 
locale și celorlalte instituții 
care s-au mobilizat pen-
tru această campanie! 
Cu toții vrem o țară fă-
ră deșeuri abandonate, 

iar cifrele de până acum 
vorbesc de la sine: peste 
350.000 de kg de deșeuri 
colectate, peste 800 de 
acțiuni organizate și 230 
de primării care au de-
pus la AFM solicitări de 
finanțare”, a declarat, la 
finele lunii aprilie 2022, 
secretarul de stat Bog-
dan Balanișcu, coordona-
torul campaniei naționale 
”Curățăm România!”.

Astfel, în jurul orei 
10.00, mai mulți angajați 
ai societății amintite, 
„înarmați” cu trimmere și 
saci de gunoi, s-au îndrep-
tat către zona unei străzi 
din Dragomirești cu nume 
de floare: Strada Crăiței. O 
destinație cum nu se poa-
te mai nimerită, având în 
vedere că acest drum co-
munal fusese asfaltat de 
curând și contrasta nepo-
trivit cu bălăriile și gunoa-
iele aruncate de o parte și 
de alta de cetățeni certați 
cu bunul simț.

Iar rezultatul a fost 
unul cât se poate de 
reușit, după ce „arma-
ta de cosași” care a „de-
cimat” buruienile și bălă-

riile care invadaseră zo-
na și cea de „culegători” 
care a adunat peturi, cu-
tii, pungi, hârtii, ba chiar 
și bucăți din ceea ce pă-
rea un cearceaf „înghițite” 
apoi de „burțile” lacome 
ale sacilor menajeri au fă-
cut curățenie lună, cum 
se spune în popor.

Iar ca lucrurile să se 
desfășoare potrivit planu-
lui de bătaie întocmit de 
reprezentanții 3R Green 
și cei a primăriei, întrea-
ga activitate a fost coor-
donată de viceprimarul 
localității Dumitru Ilioiu 
și de Ionuț Valentin An-
ghel, manager de trans-
port și logistică la firma 
3R  Green.

„Suntem aici, pe 
această stradă frumoa-
să care a fost asfaltată, 
la o campanie de strâns 
deșeuri, peturi și alte res-
turi aruncate la întâmpla-
re de oameni lipsiți de o 
minimă educație. Strada 

Crăiței îi zice. Noi avem în 
comună numai nume de 
fete! Ne dorim să fie cu-
rat în comună, să fie fru-
mos! Noi am mai organi-
zat astfel de campanii pe 
plan local și vom continua 
să mai susținem astfel de 

campanii, pentru că do-
rim să protejăm mediul în 
care trăim. Cu acest pri-
lej doresc să fac un apel 
către comunitatea noas-
tră, către locuitorii comu-
nei și către cei care au ve-
nit și s-au stabilit aici: să 

facem front comun și să 
avem grijă de mediu, să 
menținem curățenia din 
această localitate care es-
te, nu-i așa, «casa» noas-
tră, să ne creăm condiții 
optime de trai”, ne-a 
transmis  Dumitru Ilioiu.

În cadrul campaniei „Curățăm România”, 
lansată de Ministerul Mediului în data de 
4 aprilie, prin ministrul Tanczos Barna, 
localitățile ilfovene au răspuns „prezent!”, 
luni 2 mai și au organizat campanii de 
ecologizare în toate comunele și orașele 
din județ.
Printre acestea s-a numărat și comuna 
Dragomirești Vale care, cu sprijinul 
societății de salubrizare 3 R Green, a 
organizat o campanie de curățenie în 
localitate.

Andrei Dumitru

Dragomirești Vale, o comună în care grija pentru 
curățenie primează
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