
Florisal v[ ofer[ toate informa\iile
despre importan\a recolect[rii
selective a de;eurilor

Pagina Verde care se lanseaz[ azi pe
pia\a sătm[rean[,  se adreseaz[ tuturor
cet[\enilor, f[r[ nicio excep\ie< doamne
;i domni;oare angajate sau casnice,
medici, pensionari, elevi, studen\i şi
profesori, oameni cu func\ii publice,
angaja\i simpli,  patroni de firme mari
;i mici. Este un grup \int[ at]t de vast,
c[ nici nu se poate enumera `n
totalitatea ;i complexitatea ei. Noua
publica\ie va furniza informa\iile
necesare tuturor cet[\enilor s[tm[reni
`n lupta lor de zi cu zi pentru un
ambient curat şi s[n[tos. Este clar
pentru toat[ lumea c[ n-am folosit
cuv]ntul “lupt[“ la `nt]mplare. Noi, cu
to\ii, chiar ne afl[m `n v]ltoarea unei
adev[rate lupte.  

~ntr-o situa\ie `n care “casa comun[
arde”, P[m]ntul s-a ve;tejit, solurile se
aridizeaz[, diversitatea speciilor ;i
spa\iilor este amenin\at[, pătura de
ozon afectat[, clima dereglat[, apele
poluate, iar via\a pe planet[ este `n
pericol, orice `nt]rziere `n ac\iune ne
reduce ;ansele salv[rii. Intr]nd cu
adev[rat `n era ecologic[, trebuie s[ ne
asum[m pe deplin toate
responsabilit[\ile aferente acesteia. Dac[
ne dorim un mediu curat ;i nepoluat,
dac[ ne dorim ca Satu Mare s[ devin[ o
veritabil[ localitate european[
TREBUIE s[ p[str[m cur[\enia ;i s[ ne
implic[m activ `n colectarea selectiv[ ;i
reciclarea de;eurilor!

Pentru a realiza tot ce ;i-a propus
;i tot ce trebuie f[cut, Florisalul are
nevoie de sprijinul tuturor
s[tm[renilor. Singuri nu vom r[zbi,
dar `mpreun[ vom putea face tot ce
este necesar pentru a avea un ambient
curat ;i pl[cut!

Vasile Pu;ca;, 
directorul SC Florisal SA

De;eurile se colecteaz[ de la popu-
la\ie, sunt transportate c[tre centrele de
sortare, de unde ajung  la firmele de re-
ciclare. Dar drumul parcurs trebuie s[
fie neted, iar fazele gestion[rii de;euri-
lor trebuie s[ se `ncadreze perfect, alt-
fel nu vom `ndeplini `n veci sarcina de
protec\a mediului care ni s-a trasat< `n
2013, \ara noastra va fi obligat[ s[ re-
cicleze 55 la sut[ ;i s[ valorifice 60 la sut[
din cantitatea de ambalaje puse pe
pia\[.

Suntem la `nceputuri, iar `ncepu-
turile au fost grele ;i pentru cet[\enii din

Europa mai avansat[. ~n Germania
exist[ acum un sistem de colectare a
de;eurilor foarte eficient, dar bazele
acestuia s-au pus cu vreo dou[zeci de ani
`n urm[.  

S[tm[reni stabili\i ̀ n Germania ne-
au relatat c[ f[r[ implicarea direct[ a po-
pula\iei nimic nu s-ar fi realizat.
Oamenii au `n\eles, abia `n urma unor
campanii de pres[ `ndelungate, c[ un
sistem eficient de colectare selectiv[ por-
ne;te din casa fiec[rui cet[\ean. Iar
primul pas a fost separarea de;eurilor
din gunoiul menajer.  Adic[ fiecare

cet[\ean a colectat gunoiul ̀ n containere
de sortare de culori diferite pentru fie-
care material reciclabil ̀ n parte ;i  pe ca-
re era scris tipul de material c[ruia ̀ i es-
te destinat. Cet[\eanul a `nv[\at unde
trebuie s[ arunce de;eurile prin aso-
cierea  culorii containerului cu tipul de
de;eu. 

~n Satu Mare se va `nt`mpla la fel,
apoi firma de salubrizare SC Florisal SA,
care este dotat[ cu destule ma;ini care
s[ vin[ s[ ia gunoiul, se va asigura ca
de;eurile s[ ajung[ la marile centre de
sortare sau la firmele reciclatoare. 

Mul\i  dintre noi cred c[ este
normal s[ arunce pe jos sticle de
plastic, ambalaje de ciocolat[ sau
`nghe\at[, pungi de snacks-uri
sau doze de aluminiu dup[ ce au
consumat produsele, `ns[ aceas-
ta nu dovede;te dec]t lipsa de
preocupare fa\[ de mediul `n ca-
re tr[im. De aceea pentru a-l
men\ine curat ;i s[n[tos trebuie
s[ urm[m ni;te reguli simple< 

Nu arunca nimic la `nt]mplare, pe
trotuare ;i  str[zi, `n parcuri ;i gr[dini,
`n ape ;i pe marginea apelor, pe mar-
ginea ;oselelor, ;i oriunde te recreezi
`n natur[! Chiar dac[ nu g[se;ti ime-

diat un co; de gunoi, asta nu `nseamn[
c[ nu este de datoria ta s[ ai grij[ un-
de arunci. 

~nva\[ sistemul de marcare ;i iden-
tificare a ambalajelor pentru a putea re-
cunoa;te u;or materialele din care
sunt confec\ionate ambalajele care se
pot recicla. 

Ajut[-\i familia s[ sorteze pe cate-
gorii gunoiul pe care `l produce\i.
Folose;te saci menajeri de culori dife-
rite sau cutii de carton marcate astfel
`nc]t familia ta s[ ;tie unde s[ pun[
de;eurile de h]rtie ;i carton, sticlele de
plastic, dozele de aluminiu, sticla
obi;nuit[ ;i resturile organice. 

Respect[ indica\iile de pe contai-
nerele de colectare selectiv[ ;i nu

amesteca materialele ̀ ntre ele. ~ncearc[
pe c]t po\i s[ turte;ti recipien\ii ̀ nain-
te de a-i introduce ̀ n container pentru
a m[ri cantitatea de de;euri colectate
;i transportate. 

Educ[-\i copiii `n acest spirit

Nu depozita de;eurile l]ng[ sau pe
container, chiar dac[ acestea sunt de-
ja pline. 

Promoveaz[ conceptul de colecta-
re selectiv[ ̀ n cercul de prieteni ;i la lo-
cul de munc[! 

Educ[-\i copiii ̀ n spiritul acestor re-
guli ;i urm[re;te ca ele s[ fie aplicate
;i la ;coala unde `nva\[.

~n prima faz[ nu este nevoie
de un sistem de colectare foarte
sofisticat, se poate ̀ ncepe cu pu\in
;i `n timp se va ajunge la mai mult.
Exper\ii europeni ̀ n domeniu au
ajuns la concluzia c[ baza creerii
unui sistem eficient de colectare
selectiv[ a de;eurilor este educa\ia
cet[\enilor.

Cet[\enii trebuie s[ `n\eleag[
c[ recicl]nd materialele prote-
jeaz[ natura. Iar de natur[ trebu-
ie s[ avem grij[ pentru genera\ii-
le viitoare, pentru copiii no;tri.
Oamenii trebuie s[ scape de men-
talitatea c[ protec\ia mediului nu
`i prive;te ̀ n mod direct. Ei nu tre-
buie s[ cread[ c[ pe cont propriu
nu pot schimba nimic. Dac[ toat[
lumea ar g]ndi a;a, rezultatul ar
fi catastrofal pentru mediul ̀ ncon-
jur[tor. Pentru ca popula\ia s[
`nceap[ colectarea separat[ a
de;eurilor este nevoie de o schim-
bare a mentalit[\ii, pentru care, la
r]ndul ei, e nevoie de voin\[. 

Dup[ cum a anun\at ministrul
Mediului  cu luni ̀ n urm[, gropile
de gunoi din patru jude\e se ̀ nchid
`n 2010. Acesta sunt  jude\ele
Bac[u, Satu-Mare, Timi; ;i Vaslui,
iar `n urm[torii ;apte ani alte 139
de gropi de gunoi neconforme cu
normele Uniunii Europene vor fi
desfiin\ate. ~n aceste condi\ii, sin-
gura solu\ie pentru ca resturile s[
nu ajung[ pe marginea str[zii este
colectarea selectiv[ a de;eurilor, a-
trag aten\ia ONG-urile de mediu.
Ace;tia sunt de p[rere c[, `nainte
de a investi bani `n alte solu\ii ar
trebui s[ se pun[ la punct ̀ n toat[
\ara colectarea selectiv[, a;a cum
prev[d normele europene. 

~n municipiul Satu Mare prob-
lema rezolv[rii situa\iei gunoaielor
a devenit una stringent[. Doi fac-
tori principali intervin `n ecuaţie<
voinţa administra\iei publice locale,
dar ;i comportamentul oamenilor
care ar trebui s[ selecteze gunoiul
`nainte de a-l arunca. 

Ministrul Mediului vine cu o
propunere< cei care colecteaz[
PET-urile ar putea primi ̀ n schimb
bani. Sistemul tehnologic de tip
buy-back nu reprezint[ `ns[ o
solu\ie pentru PET-urile aruncate
`n r]uri. Un astfel de sistem
func\ioneaz[ ̀ ntr-un num[r mic de
state europene deoarece imple-
menatrea lui este destul de costisi-
toare ;i afecteaz[ pre\ul produselor
ambalate `n PET-uri. Germania a
introdus acest sistem abia dup[ ce
colectarea selectiv[ a dep[;it 70%.
~n Rom]nia situa\ia st[ altfel. Circa
dou[ milioane de rom]ni, `n spe-
cial din mediul rural, nici m[car nu
beneficiaz[ de servicii de salubri-
tate, iar alte ;apte milioane bene-
ficiaz[ doar teoretic, spune pre;ed-
intele Centrului Na\ional de
Dezvoltare Durabil[, Ionu\
Georgescu. 

Selectarea de;eurilor `ncepe `n casa cet[\enilor 

~n 2010 se `nchide
groapa de gunoi 
din Satu Mare

Editorial 

Trebuie
s[ ne
implic[m
activ

Motorul principal 
al recolect[rii 
selective este 
educa\ia 

O via\[ “verde”  nu ̀ nseamn[  numai pu\ini
wa\i consuma\i  ci mai mult[ responsabilitate
fa\[ de mediul `n care tr[im. Iat[ ;i c]teva
propuneri care nu \in de consumul de energie,
ci de responsabilitate ;i bun sim\< nu arunca
gunoaie pe strad[, nici m[car un chi;toc, o
h]rtie sau o gum[ de mestecat. 

Cump[r[-\i o biciclet[ ;i mai las[ ma;ina s[
se odihneasc[. Pe distan\e scurte, `\i po\i folosi
chiar ;i picioarele ca să te deplasezi. Dac[ ai
produse electronice uzate fizic ;i/sau moral,
intereseaz[-te de un program de reciclare sau
doneaz[-le unor oameni mai nevoia;i care s-ar
bucura s[ le foloseasc[.

Implic[-te `n campaniile pentru o \ar[ mai
curat[ ;i mai s[n[toas[, m[car o dat[ pe an.

Nu fi \[ran de ora;! F[ curat acolo unde ai
m]ncat ;i ai b[ut, mai ales dac[ acel loc nu este
curtea ta ci parcul, p[durea, muntele sau plaja.
Nu fuma `n locuri nepermise ;i, chiar dac[
fumatul este permis, nu-\i aprinde \igara dac[
`n spa\iul respectiv sunt copii.

Biodegradarea nu reprezintă o solu\ie!
Materiile vegetale se descompun `n 3-6 luni,
h]rtia ̀ n 6-12 luni, cutiile de aluminiu ̀ n 50-100
de ani, recipientele de plastic `n 100-1000 de
ani, obiectele de sticl[  `n 4000 de ani...

PAGINA VERDE

Prima `ncercare a societ[\ii Florisal  SA de a
introduce colectarea  selectiv[ a de;eurilor  ̀ n municipiul
Satu Mare nu a dat rezultate pozitive. Din simplul motiv
c[  mul\i dintre cet[\enii ora;ului  au refuzat  s[
coopereze. Degeaba s-au lipit  pe containere  inscrip\ii
“numai PET-uri” ;i “numai h]rtie”,  tot au aruncat de-a
valma orice, pe unde au avut chef, la fel ca `ntotdeauna.
Angaja\i ai  SC Florisal au f[cut poze la fa\a locului ;i
toate ne arat[ c[ situa\ia a fost identic[ la containerele
a;ezate pe bulevardul Lalelei, `n Pia\a 14 Mai  ;i  Pia\a
Mic[, la col\ul str[zilor Bari\iu - Br[diceanu, Clo;ca –

Timi;ului, Bujorului - Gabriel Georgescu, Aurel Vlaicu
– Dara, Ganea - Codrului, Independen\ei - Jubileului,
sau pe str[zile  Jocului, Ravensburg,  Br]ndu;a, Tisa,
Cl[bucet, Milcov etc. Dar s[ nu ne descuraj[m, chiar
dac[ mai e cale lung[ de str[b[tut, - spun conduc[torii
Florisal -  c[ci  ;i pe alte meleaguri s-a `nt`mplat la fel, s-
a avansat mult prea lent. Schimbarea mentalit[\ii ;i a
vechilor apuc[turi e mai lent[ ca t]r];ul melcului, totu;i
avanseaz[. Recolectarea selectiv[ a de;eurilor  continu[,
se  coloc[  containere noi ;i se urm[re;te continua
`mbun[t[\ire a sistemului.  

Nu fi \[ran de ora;!

Nu depozita de;eurile l]ng[ sau pe container

~ncet ca melcul, dar se avanseaz[

Supliment de educa\ie ecologic[ pentru popula\ie `n colaborare cu Florisal
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SC Florisal răspunde la întrebările
formulate de cetăţeni despre colectarea
selectivă a deşeurilor< Ce reprezintă
colectarea selectivă? Ce sunt deşeurile de
ambalaje? Ce trebuie să ştim despre
reciclare? De ce este important să
reciclăm? De ce reciclăm sticla? De ce
reciclăm plasticul? De ce reciclăm hârtia
şi cartonul? De ce reciclăm metalul? 
Ce reprezintă  colectarea selectivă?

Colectarea selectivă a deşeurilor este
soluţia la îndem]na tuturor şi presupune
depozitarea deşeurilor în locuri special
amenajate în vederea reciclării. Conform
HG 621/ 2006 (completată şi modificată
prin 1872/2006) instituţiile publice,
asociaţiile, fundaţiile, persoanele fizice sunt
obligate să colecteze selectiv deşeurile de
ambalaje în containere diferite,
inscripţionate în mod corespunzător şi
amplasate în locuri speciale accesibile
cetăţenilor. 
Ce sunt deşeurile de ambalaje?

Deşeurile de ambalaje reprezintă toate
ambalajele şi materialele de ambalare care
nu se mai folosesc, care sunt aruncate la
gunoi. Deşeurile reprezintă una dintre
principalele cauze ale poluării. Din fericire,
multe dintre ele sunt reciclabile, iar
reciclarea şi refolosirea lor ca materii
prime, este cea mai indicată metodă pentru
reintroducerea în circuitul economic.
Ce trebuie să ştim despre reciclare?

Reciclarea reprezint[ colectarea,
separarea ;i procesarea unora dintre
componentele de;eurilor `n vederea
transform[rii lor ̀ n produse utile. Aproape
toate materialele care intr[ `n compozi\ia
de;eurilor< h]rtia, sticla, ambalajele din
plastic, cutiile metalice pot face obiectul
unui proces de reciclare.
De ce este important s[ reciclăm?

Se protejeaz[ natura ;i resursele
naturale 

Se reduce poluarea solului, apei,
aerului 

Se reduce poluarea mediului
`nconjur[tor 

Se economise;te energie 

De ce reciclăm sticla?
Cioburile de sticl[ constituie un

material de `nlocuire a materiilor prime 
Cioburile produse de fabricile de sticl[

se folosesc integral `n fabrica\ie, `n
industria sticl[riei 
:tia\i că... 

* Sticla are nevoie de 1000000 de ani
pentru a se descompune `n buc[\ele mici? 

* Prin reciclarea unei tone de sticl[ se
economisesc 1.2 tone de materii prime
(sod[, nisip, feldspat)? 

* Sticla poate fi reciclat[ la nesf]r;it
f[r[ s[ `;i piard[ din calit[\i? 
De ce recicl[m plasticul?

Pentru c[ descompunerea natural[ `n
mediul `nconjur[tor necesit[ peste 500 de
ani datorit[ materialelor care `l alc[tuiesc.
Cu fiecare ton[ de plastic reciclat se
economisesc `ntre 700 ;i 800 kg de petrol
brut.
:tia\i c[... 

Din 10 pet-uri reciclate se poate
fabrica un tricou sau un metru p[trat de
covor? 
Din 50 pet-uri se poate face un pulover? 
De ce reciclăm hârtia şi cartonul??

Pentru c[ la tip[rirea unui cotidian de
mare tiraj se folosesc 3000 de metri cubi de
lemn, adic[ 1500 de arbori cu o v]rst[ de
50 de ani. 
:tia\i c[... 

* Ziarele con\in h]rtie reciclat[ `n
propor\ie de 50%? 

* Este nevoie de un copac de 15 ani
pentru a produce 700 de pungi de h]rtie? 

* Fiecare ton[ de h]rtie reciclat[ poate
salva 17 copaci? 

* H]rtia ;i cartonul pot fi reciclate doar
de 10 ori? 
Implementarea colect[rii selective

2004 - 2006 - experimentare (proiecte
pilot), con;tientizarea popula\iei  

2007 - 2017 - extinderea colect[rii
selective la nivel na\ional  

2017 - 2022 - implementarea colect[rii
selective `n zonele mai dificile (locuin\e
colective, mediu rural, dispersat, zone
montane).

“Universal World Houses” este denumirea dat[
noilor modele de case realizate din h]rtie reciclat[. O
companie elve\ian[ a inventat acest nou model de
case. Ele sunt construite din h]rtie, av]nd structurile
foarte u;oare ;i ieine. Fiind u;or de asamblat, izolate
;i rezistente la cutremure, acestea pot fi utilizate
aproape oriunde `n lume.  Aceste locuin\e sunt
construite dintr-un material ob\inut din h]rtie
reciclat[ ;i apoi ̀ mbibat[ ̀ n r[;in[. Acest material este
flexibil ;i un foarte bun izolator.

Vom avea `n cur]nd prima cas[ rom]neasc[

construit[ din h]rtie. Cei care doresc se pot implica
direct ̀ n construc\ia primei case din h]rtie, ̀ mpreun[
cu asocia\ia MaiMultVerde ;i Atelierul de Carte de la
Muzeul |[ranului Rom]n.  Dup[ reciclarea h]rtiei
se va ob\ine materia prim[, din care se va realiza
prima cas[, de mici dimensiuni, din h]rtie care se va
turna manual. Pentru aceast[ ciudat[ construc\ie se
va folosi o ton[ de de;euri de h]rtie reciclat[ manual.
Turnarea grinzilor, c[r[mizilor ;i acoperi;ului se va
face mecanic, prin presare stratificat[, tehnic[ folosit[
pentru cre;terea rezisten\ei materialelor. 
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ACTUALITATEA

SC Florisal r[spunde la întreb[rile 
formulate de cet[\eni despre 

colectarea selectiv[ a de;eurilor
Lucr[tori Florisal amenaj]nd rondourile cu flori

Imagini reprezentative 
pentru ac\iunile Florisal

Case din h]rtie reciclat[

Ziua Interna\ional[ a Mediului (5
iunie) va fi marcat[ `n Rom]nia prin
organizarea de c[tre Ministerul
Mediului ;i Dezvolt[rii Durabile a unui
eveniment simbolic de stingere a luminii
`n prezen\a unor invita\i de seam[.
Evenimentul se va desf[;ura la Clubul
Diplomatic din Bucure;ti `ncep]nd cu
ora 20.00, momentul stingerii luminii
fiind programat pentru ora 21.30.

~n campania na\ional[ “Stinge
lumina!” s-au inscris 20 de ora;e, dupa
cum urmeaz[<   
1. Bucure;i ( Palatul Parlamentului,
Guvernul Rom]niei, Academia Rom]n[,
Ateneul Rom]n, Muzeul Na\ional de
Art[)
2. Cluj-Napoca (iluminatul public din
tot ora;ul)
3. Satu-Mare (iluminatul public din tot
ora;ul)
4. Vaslui (iluminatul public din tot
ora;ul)
5. Boto;ani (iluminatul public din tot

ora;ul)
6. Suceava (iluminatul public din tot
ora;ul)
7. Isaccea (iluminatul public din tot
ora;ul)
8. Timi;oara ( Parcul Central, Parcul
Adolescen\ilor, Parcul Bucovina, Parcul
P[durice, P-\a Dacia, Podul Traian)
9. Craiova (f]nt]nile de pe B-dul Unirii)
10. Gala\i (Parcul Mihail Eminescu,
Zona Prim[riei, Palatul Naviga\iei)
11. Slobozia (Prim[rie)
12. Oradea (Prim[rie, Teatrul de Stat)
13. Bistri\a (Pia\a cental[)
14. Foc;ani (Prim[rie, Parcul central)
15. Br[ila (Consiliul Jude\ean,
Prefectur[, Prim[rie)
16. Buz[u (Parcul Marghiloman, Parcul
Crâng, Pia\a Daciei ;i Zona Prim[riei)
17. Tulcea ( str. Mahmudia, str.
Orizontului)
18. C[l[ra;i (Prim[rie)
19. Marghita (Sediul Prim[riei)
20. Stei (Sediul Prim[riei).

De Ziua Mediului, 
stinge lumina!

Satu Mare se va scufunda `n bezn[ total[ la ora 21.30

Agen\ii Poli\iei Comunitare afla\i `n
serviciu de patrulare foarte des surprind
cet[\eni indisciplina\i care descarc[
c[ru\e ;i camioaone de de;euri aiurea, ̀ n
locuri care nu sunt amenajate `n acest
scop. 

Astfel, recent  i-au surpins pe Balasz
Zoltan, de 46 ani, din Dorol\ şi Todor
Karol, de 54 ani, din P[ule;ti, depozit]nd
diferite de;euri dintr-o c[ru\[ în zona
Lacului Cubic. 

Contravenien\ii au fost sancţiona\i
conform HCL nr.243/2006 cu amenzi de
c]te 600 lei fiecare, totodat[ fiind obliga\i
s[ cure\e locul. Ace;ti cet[\eni nu erau la
prima fapt[ de acest gen, primul mai
fiind sanc\ionat anterior de 2 ori, iar al

doilea de 3 ori pentru fapte similare. 
Poli\ia Comunitar[ Satu Mare va

continua s[ fie intransigent[ cu to\i
cet[\enii care vor s[v]r;i astfel de fapte.

~n noaptea de 21/22 mai la ora 2.30
agen\ii din cadrul Poli\iei Comunitare
Satu Mare, afla\i `n serviciu de patrulare
pe str. Ştefan cel Mare din municipiul
Satu Mare, au surprins pe Nagy Csaba de
28 de ani din Odoreu care a rupt  fire de
flori din gradenele amplasate `n loca\ia
sus amintit[. 

Acesta a fost sanc\ionat cu
amend[ `n valoare de 80 lei conform
HCL 243/2006.

De asemenea, `n noaptea de 22/23
mai ̀ n jurul orei 4.30, Cardo; Mihai Iosif

de 24 de ani ;i Varga Rafael de 19 ani,
domicilia\i  `n municipiul Satu Mare au
fost surprin;i ̀ n timp ce rupeau ;i ei flori
din aceea;i loca\ie. Ace;tia au fost
sanc\iona\i cu amenzi ̀ n valoare total[ de
160 lei conform HCL nr. 243/2006.

~n urma discu\iilor purtate cu ace;tia
a rezultat faptul c[ la acea or[ t]rzie,
flor[riile fiind `nchise, au dorit s[ duc[
prietenelor sau so\iilor c]te o floare
pentru a aplana eventualele conflicte
conjugale…

Amintim cetă\enilor faptul c[ Poli\ia
Comunitar[ supravegheaz[ loca\iile
unde au fost plantate flori ornamentale
;i va aplica sanc\iuni tuturor celor care
comit astfel de fapte.

ULTIMA OR{
Sanc\iuni aplicate de c[tre Poli\ia Comunitar[



m

Garda Florisalului ac\ioneaz[ cu
succes cam de prin 2006, ;i din
momentul `nfiin\[rii p]n[ `n prezent
acest serviciu s-a dovedit a fi  foarte
util.  Unitatea de gardieni pe
motociclete str[bate zilnic toate
sectoarele ora;ului pentru a controla
dac[ sunt mizerii pe l]ng[ pubele,
gr[mezi de gunoaie aruncate la
marginea drumului, piese electronice
puse clandestin, cutii, crengi, ierburi,
p[m]nt, moloz, c[r[mizi sau alte
materiale de construc\ie aruncate
aiurea.  Munca gardei este “s[
pieptene tot ora;ul”, pe motociclete,
intr]nd ;i la punctele gospod[re;ti,
unde zi de zi se `nfrunt[ cu acte de
vandalism, depozit[ri ilegale,
devastarea pubelelor ;i multe alte
manifest[ri cet[\ene;ti negative.  ~n
fiecare dup[-amiaz[ monitorizeaz[
toate punctele gospod[re;ti ale
ora;ului ;i c]nd este cazul anun\[
Poli\ia Comunitar[, care se deplaseaz[
la adresa respectiv[, av]nd rolul de a
lua m[surile prev[zute prin lege ;i
prin hot[r]rile Consiliului local al
municipiului Satu Mare. Se pune
amenda, dar, din p[cate, actele de
indisciplin[  se tot repet[. Garda
Florisalului  a stabilit o colaborare

bun[ cu Poli\ia Comunitar[ ;i se afl[
`n ac\iune non-stop. Se avanseaz[
`ncetul cu `ncetul `n toate acele
domenii  `n care se urm[re;te

schimbarea  mentalit[\ii  oamenilor. 
“C]teodat[ oamenilor nu le cad

bine gardienii de la Florisal, dar ce fac
ei e `n folosul public. De c]nd au

ap[rut ei,  foarte mult s-a schimbat
ora;ul” - opinez[ pre;edin\ii unor
asocia\ii de locatari din cartierul
Soarelui.   

Despre desf[;urarea ac\iunilor
DDD  - dezinsec\ie, dezinfec\ie ;i
deratizare - am stat de vorb[ cu
directorul tehnic al SC Florisal SA,
Murg :tefan, care ne-a relatat
urm[toarele<   

Ac\iunile DDD nu se fac aiurea, ci
`n baza unei comezi  ;i  dup[ un
program `ntocmit din timp, `mpreun[
cu beneficiarul, care `n acest caz este
administra\ia public[ local[. S-a
`nceput `n  cartierele de blocuri, s-a
mers de la scar[ la scar[, ;i `n toate
cazurile  s-au `ncheiat  procese verbale.
Anul acesta s-a f[cut deratizarea `n
primul r]nd  acolo unde sunt focare de
infec\ie mai mari. De exemplu la
groapa de gunoi, la  lacul Pesc[ru;, pe
urm[ s-a ac\ionat la toate canaliz[rile,
subsolurile ;i beciurile cartierelor, dar
nu s-au inclus casele private, ca `n anii
trecu\i,  din lips[ de fonduri.  

Deratizarea s-a f[cut 
`mpotriva roz[toarelor

S[tm[renii  au colaborat destul de
bine cu angaja\ii  de la Florisal, deoarece
din experien\a anilor anteriori deja
;tiau c[ totul se face ̀ n beneficiul lor, c[
lipsa ac\iunilor DDD la un moment dat
`i afecteaz[ ;i pe ei. Din aceast[ cauz[
nu prea sunt probleme de acest gen,
colaborarea este destul de bun[,
pre;edin\ii asocia\iilor de locatari  au
asigurat accesul la subsoluri.  

Deratizarea s-a f[cut `mpotriva
roz[toarelor – ;obolani ;i ;oareci , iar
pentru mu;te ;i \`n\ari, respectiv  alte
tipuri de insecte d[un[toare s-a efectuat
dezinsec\ia. Din 12 p]n[ ̀ n 30 aprilie s-
a efectuat deratizarea, iar din 5  p]n[ la
s]r;itul lunii  mai se afl[ `n derulare
dezinsec\ia. 

Angaja\ii SC Florisal sunt
preg[ti\i oric]nd s[ onoreze
comenzile

Se va face ;i un aviotratament, cu
elicopterul, prin care se vor stropi toate
zonele vezi ale ora;ului. Ziua exact[ se
va stabili ulterior,  `n dependen\[ de
condi\iile meteo. Se va urm[ri s[ nu fie
ploaie, dar s[ nu fie nici prea cald,
deoarece solu\ia `ntrebuin\at[ nu se
poate `mpr[;tia `n aer c]nd vrem noi,
ci potrivit tehnologiei specifice, doar ̀ n
condi\ii optime. Este o comand[ a
prim[riei, care se face anual, iar dac[ nu
s-ar face, `n doi-trei ani ar avea
consecin\e extraordinar de periculoase.
Lipsa ac\iunilor DDD ar provoca boli ;i
epidemii. Legea oblig[ s[ fie efectuate
anual, de dou[ ori pe an, sau ori de c]te
ori este nevoie. Dac[ nu se fac, efectul
negativ se simte de imediat,  `n r]ndul
popula\iei.  

Cu toate c[ ne afl[m `n plin[ criz[
economic[ ;i fondurile disponibile la
nivelul administra\iei publice locale s-
au `mpu\inat, prim[ria face eforturile
necesare, iar  angaja\ii SC Florisal sunt
preg[ti\i oric]nd s[ onoreze comenzile. 
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Aproape `n fiecare noapte se fur[ flori de pe
domeniul public,  frumos ornamentat de
angaja\ii SC Florisal SA. Iată un exemplu<  

~n seara zilei de 23.05.2010, la ora 22.15,
agen\i din cadrul Poli\iei Comunitare Satu Mare,
afla\i `n serviciu de patrulare pe str. Horea din
municipiul Satu Mare, au legitimat 3 persoane
de sex feminin din care 1 avea asupra ei o saco;[
`n care se aflau 6 fire de flori provenite din
gradenele amplasate `n loca\ia sus amintit[. 

Acestea au fost surpinse `n timp ce

inten\ionau s[ p[r[sească zona cu florile sustrase
pentru a nu fi observate de poli\i;tii comunitari,
planul fiindu-le dejucat. 

~n urma identific[rii s-a stabilit c[ cele 3
persoane sunt< B. Gizela de 17 ani, O. Gizela de
18 ani, V. Eniko de 31 ani, domiciliate în
municipiul Satu Mare, B. Gizela fiind
sanc\ionat[ contraven\ional cu amend[,
deoarece s-a stabilit c[ aceasta a smuls florile din
gradene. Prejudiciul a fost recuperat iar florile
au fost predate societ[\ii SC Florisal SA. 

Dezinsec\ia e `n desf[;urare
Urmeaz[ aviotratament, cu elicopterul

Flori sustrase din ornamentele stradale

Garda Florisalului –  `n ac\iune non stop

Institu\iile de stat trebuie s[ fie un
model pentru colectarea selectiv[.
Anul trecut, din Casa Poporului s-au
colectat 30 de tone de de;euri<  20 de
tone de h]rtie, 8,5 tone de plastic ;i 1,5
tone de sticl[, ̀ n cadrul unui program-
pilot. Urm[torul pas este extinderea
programului la nivel na\ional. 

Deputa\ii din Comisia de
administra\ie public[ ;i echilibru
ecologic deja au aprobat o ini\iativă
legislativ[ care impune colectarea
selectiv[ a de;eurilor `n institu\iile
publice. Legea privind colectarea
selectiv[ va obliga func\ionarii din
institu\iile publice s[ colecteze selectiv
h]rtia, plasticul, sticla ;i aluminiul
pentru a fi revalorificate. 

Dac[  func\ionarii publici nu
colecteaz[ selectiv, nu se pot avea
preten\ii de la popula\ie. To\i va trebui
s[ acord[m c]teva  minute din timpul
nostru pentru colectarea selectiv[. Pe
de alt[ parte, firmele de salubrizare
trebuie să lucreze constant la
optimizarea sistemelor de selectare ;i
transport al de;eurilor. 

Angaja\i Florisal, gata pentru deratizare

Unitatea de gardieni pe motociclete str[bate zilnic toate sectoarele ora;ului

Institu\iile de stat
sunt obligate 
s[ colecteze 

selectiv 
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Asocia\ia Rom]n[ de Salubritate
(ARS) deruleaz[, `n perioada aprilie –
iunie 2010, un proiect na\ional ce are ca
scop impulsionarea dezvolt[rii
sistemului de management integrat al
de;eurilor municipale `n Rom]nia, prin
cre;terea implic[rii autorit[\ilor locale,
precum ;i a celorlal\i actori responsabili
din domeniu, anun\[ un comunicat de
pres[. Sub numele „Obliga\ii ale
autorit[\ilor locale `n gestionarea
de;eurilor generate de populaţie<
provoc[ri, bariere, solu\ii, ARS va
implementa proiectul `mpreună cu
Autoritatea de Management pentru
Programul Opera\ional Sectorial de
Mediu (AM POS Mediu) din cadrul
Ministerului Mediului ;i P[durilor ;i cu
sprijinul Eco-Rom Ambalaje.

Astfel, vor fi organizate opt `nt]lniri
de lucru `n opt regiuni ale \[rii, care s[
ofere cadrul necesar dezbaterii
problemelor, dar ;i evolu\iilor recente
din domeniul gestiunii de;eurilor ̀ n plan
regional ;i na\ional. Prima `nt]lnire a
avut loc `n 27 aprilie, la Cluj,  urm]nd<
Deva, Braşov, Roman, Giurgiu, V]lcea,
Tulcea ;i Bucure;ti.

Ini\iativa ARS ;i AM POS Mediu
vine `n contextul `n care Rom]nia
trebuie s[ r[spund[ presiunilor
legislative din ce `n ce mai mari din
partea Uniunii Europene. Este vorba at]t
de legisla\ia rom]neasca deja `n vigoare,
dar mai ales de noua Directiv[-Cadru -
document care trebuie transpus[ `n
legisla\ia rom]neasc[ p]n[ la sf]r;itul
acestui an. Conform acesteia, Rom]nia
este obligat[, p]n[ `n anul 2015, s[
implementeze colectarea selectiv[ a
de;eurilor generate de popula\ie pentru
cel pu\in patru fluxuri<  plastic, metal,
sticl[ ;i h]rtie/carton ;i s[ recicleze, p]n[
`n 2020, cel pu\in 50% din cantitatea de
de;euri municipale generat[.

Rom]nia, conform EUROSTAT, a
reciclat ;i a valorificat, `n anul 2008,
numai 1% din aceast[ cantitate, ceea ce o
plaseaz[ pe pozi\ii coda;e `n Uniunea
European[.

Rom]nia 
sub lupa UE

05 Iunie Ziua Mondial[ a Mediului 
08 Iunie Ziua Mondial[ a Oceanelor 
17 Iunie Ziua Mondial[ pentru
combaterea de;ertific[rii ;i secetei 
21 Iunie Ziua Soarelui 
29 Iunie Ziua Dun[rii 
11 Iulie Ziua Mondial[  a Popula\iei 
09 August Ziua Gr[dinilor Zoologice
;i a Parcurilor 
16 Septembrie Ziua Interna\ional[
pentru Protec\ia Stratului de Ozon 
18 Septembrie Ziua Mondial[ a
Geologilor 
16-22 Septembrie S[pt[m]na
Mobilit[\ii Europene 
22 Septembrie Ziua Circula\iei f[r[
Ma;ini 
23 Septembrie Ziua Mondial[ a
Cur[\eniei 

25 Septembrie Ziua Interna\ional[ a
Mediului Marin 
26 Septembrie Ziua Mondial[ a
Mun\ilor Carpa\i 
01 Octombrie Ziua Mondial[ a
Habitatului 
04 Octombrie Ziua Mondial[ a
Animalelor 
08 Octombrie Ziua Mondial[ pentru
Reducerea Dezastrelor Naturale 
31 Octombrie Ziua Interna\ional[ a
M[rii Negre 
08 Noiembrie Ziua Interna\ional[ a
Zonelor Urbane 
10 Decembrie Ziua Mondial[ a
Drepturilor Omului 
14 Decembrie Ziua Interna\ional[ de
Protest ~mpotriva Reactoarelor
Nucleare  

Un designer chilian face rochii din
mucuri de  \igar[ reciclate. Pentru
acest proiect, t]n[rul designer
Geurrero Mantis a adunat mucurile
din baruri, restaurante ;i de pe str[zi.

Prin transformarea chi;toacelor ̀ n
l]n[, p]n[ acum designerul a creat o
vest[, un poncho, p[l[rii, m[nu;i,
jachete, rochi\e foarte ;ic ;i originale ;i
chiar un produs amestecat cu s[pun

pentru cur[\at (un produs de
exfoliere). Aceasta ar putea fi solu\ia
final[ la uria;a problem[ a mizeriei
provenite de la \ig[ri. 

Mucurile de \igar[ sunt de;eurile
cele mai numeroase din lume, iar
aproximativ un trilion de mucuri sunt
aruncate pe jos `n toat[ lumea anual.
Asta ̀ nseamn[ c[ ̀ n fiecare zi milioane
de \ig[ri ne polueaz[ plajele, parcurile,

apele, aleile ;i aproape toate locurile
publice. Procesul de degradare `ncepe
cam dup[ 12 ani, dar nu se produce
niciodat[ `n totalitate.

Mucurile de \igar[ prezint[ o
amenin\are  pentru mediul
`nconjur[tor. Filtre de \igar[ au fost
g[site `n stomacul pe;tilor, p[s[rilor,
balenelor ori altor creaturi marine care
le-au confundat cu hrana lor. 

Mucurile de \igar[ nu ne invadeaz[
doar spa\iul public, ci `n mod
inevitabil ne polueaz[ ;i apele,
deoarece sunt sp[late de c[tre sursele
de ap[ locale ;i deversate mai departe. 

Momentan `n Rom]nia exist[ o
lege prin care persoanele care arunc[
mucuri de \igar[ pe jos primesc o
amend[ care variaz[ `ntre 190 ;i 370
de lei.

De c]nd b]ntuie trendul “verde” ;i
se vorbe;te peste tot de  “eco-fashion”,
mai pe rom]ne;te eco-mod[,  mul\i se
str[duie s[ duc[ o via\[ c]t mai “eco-
friendly”, iar unii aleg s[ o extind[
p]n[ ;i `n pat. De la „Tr[ie;te verde,
fii prietenos cu mediul!”  s-a ajuns la
`ndemnul „E timpul s[ fii ;i tu verde
`n pat!” 

~n occidentul Europei  nu numai
c[ se folosesc  prezervativul ecologic
;i vibratorul cu energie solar[,  dar  `n
Anglia deja exist[ si un “program
rabla pentru vibratoare”, adic[ un
serviciu de reciclare pentru juc[riile
erotice rupte sau demodate. 

E clar c[ nu putem r[m`ne `n
urm[, ca buni membri  ai  UE  ce

suntem. A;a c[ a  `nceput ;i la noi
dezbaterea pe tema< sexul verde, eco
sex-ul  sau cum s[ fii “verde” `n pat.
S-a ajuns la concluzia c[  eco-sexul nu
`nseamn[  o partid[ de sex `n iarba
verde, sau a face amor la lumina unei
lum]n[ri de provenien\[ natural[, din
cear[ de albine sau cear[ vegetal[. E
mai mult dec]t at]t.  :i pentru c[
fenomenul trebuia s[ poarte un nume,
s-a n[scut  neologismul  “ecosexual”,
recent introdus `n dic\ionarele
electronice. Termenul define;te acele
persoane care `;i aleg partenerul sau
partenenera pe baza `mp[rt[;irii
acelora;i principii referitoare la
problemele de mediu ;i care au o via\[
eco-friendly foarte activ[.

Aranjamentele florale
`mprosp[teaz[ ora;ul 

Rochii ;i accesorii din mucuri de \igar[

Evenimente ecologice 
mondiale

E timpul s[ fii ;i tu verde `n pat!

Compania produc[toare de
echipament sportiv Puma va lansa, de la
jum[tatea anului viitor, cutia de pantofi
“prietenoas[“ cu mediul. Potrivit „e
Daily Telegraph“, compania va vinde
pantofii `n rame de carton ambalate `n
saci de unic[ folosin\[.

Astfel, reprezentan\ii Puma spun c[
vor folosi cu 65% mai pu\in\[ h]rtie ;i vor
salva 20 de megajouli de energie electric[,
un milion de litri de ap[, 500.000 de litri
de motorin[ ;i 8.500 de tone de h]rtie pe
an.

Oficialii Puma au lucrat la
dezvoltarea acestui proiect timp de
aproape doi ani, analiz]nd peste 2.000 de
idei ;i peste 40 de prototipuri de ambalaj.
Conceptul final a fost creat de designerul
Yves Behar. ~ntr-un videoclip, realizat
pentru a promova produsul „Clever Little
Bag” (pungu\a inteligent[),
reprezentan\ii Puma transmit ;i mesajul
campaniei< “Cutiile sunt peste tot, au
ap[rut ̀ nainte de inventarea ro\ii, suntem
`nconjura\i de ele ̀ n via\a noastr[, lucr[m
`n cutii. Pentru o lung[ perioad[ de timp,

cutiile ne-au f[cut via\a mai u;oar[. Dar,
de la un moment dat, cutiile au devenit o
problem[”.

Pantofii ;i gen\ile lui Lin se remarc[
pe rauri prin culorile fotografiilor ;i
titlurilor din publica\iile vechi. Procesul
de fabrica\ie e lung ;i costisitor, din acest
motiv pre\ul unei perechi de pantofi
ajung]nd p]n[ la 150 de dolari, iar cel al
unei gen\i `n jur de 250 de dolari. Firma
lui Colin Lin comercializeaz[ de mai
mul\i ani produse „prietenoase” cu
mediul. ~n timp, pielea animalelor a fost
`nlocuit[ cu rafia ;i cu pielea de pe;te.
Afacerea designerului taiwanez `n
domeniul producerii articolelor de
înc[l\[minte are o vechime mai mare de
26 de ani. Pentru a promova salvarea
animalelor din a c[ror piele se fabric[
`nc[l\[minte sau articole vestimentare,
Lin ̀ i încurajeaz[ ;i pe ceilal\i produc[tori
s[ fie mai originali `n abordarea noilor
colec\ii. „Nu e necesar s[ omor]m
animale pentru asta. Haide\i s[ devenim
mai creativi ;i s[ facem alte conexiuni
c]nd vine vorba de mod[”, spune Lin.

Pantofi din ziare reciclate 
`n pungi inteligente 

Let’s Do It, Romania!
~n data de 25 martie 2010, a fost

lansat  „Let’s Do It, Romania!“, cel mai
mare proiect de implicare social[
organizat p]n[ `n prezent `n Rom]nia,
care îşi propune cură\area mormanelor
de gunoi generate de oameni `n arealele
naturale ale \[rii, `ntr-o singură zi. Ziua
Cură\eniei Na\ionale va fi în data de 25
septembrie 2010, dată la care to\i
românii sunt aştepta\i să participe la
„schimbarea la fa\ă“ a României.

În luna aprilie, proiectul a intrat
într-o etapă foarte importantă,
cartarea, realizată cu ajutorul
voluntarilor înscrişi prin intermediul
site-ului proiectului. Aceasta
presupune determinarea mormanelor
de deşeuri din arealele naturale şi
stabilirea coordonatelor acestora cu
ajutorul GPS-ului, informa\iile fiind
ulterior încărcate într-un soft special.
Rezultatul final al acestei ac\iuni este
harta deşeurilor din România, în baza
căreia vor putea fi estimate resursele
necesare pentru reuşita proiectului,
inclusiv numărul de voluntari necesari
în ziua de cură\enie. În acest moment
sunt înscrişi pentru cartare 2543 de
voluntari din 3500 necesari la nivel
na\ional.

S[ particip[m cu to\ii la 
Ziua Cură\eniei Na\ionale 
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