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Cea de-a treia ediție a competiției ”Orașul Reciclării” adresată municipalităților din România se
apropie de final. 46 de municipii și orașe din țară mai au o lună – până la data de 30 iunie 2015 pentru a dovedi că au cel mai performant sistem de colectare separată a deșeurilor de ambalaje la nivel
naţional. În primele 3 luni ale anului în aceste oraşe au fost colectate separat și reciclate aproximativ
4.000.000 de kg de deșeuri de ambalaje, dintre care peste 1.300.000 de kg de plastic si metal,
aproximativ 2.000.000 de kg de hârtie-carton și peste 400.000 de kg de sticlă.
Cele 46 de municipii și orașe înscrise în competiția reciclării sunt: Adjud, Aiud, Arad, Bacău, Bârlad,
Braşov, Brăila, Sectorul 6 Bucureşti, Sectorul 1 București, Câmpia Turzii, Câmpina, Călărași, Cluj Napoca,
Constanţa, Craiova, Deva, Drobeta Turnu Severin, Făgăraş, Fălticeni, Focşani, Galaţi, Gura Humorului, Iaşi,
Mediaş, Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Oradea, Otopeni, Piteşti, Ploieşti, Rădăuţi, Reşiţa, Roman,
Satu Mare, Sfântu Gheorghe, Sighetu Marmaţiei, Sinaia, Slatina, Slobozia, Suceava, Târgovişte, Târgu Jiu,
Târgu Secuiesc, Tulcea, Vaslui și Zalău.
La nivelul Municipiului Roman au fost colecate selectiv, în primele 3 luni ale acestui an, următoarele
cantităţi:

Centralizator cantitati de deseuri de ambalaje colectate de la populatie (tone)
Nr. crt.
1
2
3
7

Luna de raportare
ianuarie
februarie
martie
Total

PET
18,55
20,65
28,85
68,05

Metal
1,33
1,313
1,246
3,889

HC
8,5
3,75
5,8
18,05

Sticla
0
0
0
0

Total
28,38
25,713
35,896
89,989

Primăria Municipiului Roman a organizat şi în acest an a concursul local “Curăţenia de primăvară
începe cu noi, pentru noi!”(15 martie – 17 aprilie), competiţie în cadrul căreia s-au popularizat sistemele
de colectare separată a deşeurilor de ambalaje. Îi invităm pe romaşcani să fie în continuare participanţi
activi la colectarea selectivă.
La finalul celor 6 luni, câștigătorul va obține titlul de ,,Orașul Reciclării” și marele premiu: un
Parc Tematic în valoare de 12.000 euro, un spațiu inedit de relaxare amenajat cu mobilier realizat din
deșeuri reciclabile. Municipalitatea clasată pe locul al II-lea se va bucura timp de o săptămână de vizita
autocarului hich tech “Laboratorul Verde al Reciclării” prin care elevii claselor a III-a vor învăța, într-un
mod dinamic și creativ, despre importanța colectării separate pentru protejarea mediului. Oraşul care va
obține locul al III-lea va beneficia de o campanie de informare și conștientizare a populației cu privire la
importanța separării deșeurilor de ambalaje, în valoare de 3.000 de euro, realizată cu sprijinul Eco-Rom
Ambalaje.
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