
 

Caravana verde se apropie de START! 

Caravana verde organizată de Consiliul Judeţean Harghita va vizita 66 de localităţi ale 

judeţului, ducând cu ea toate informaţiile utile despre proiectul de mare anvergură denumit 

Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Harghita, atrăgând atenţia 

locuitorilor asupra importanţei managementului conştient şi responsabil al deşeurilor. 

Președintele Consiliului Județean Harghita, Csaba Borboly a declarat că scopul programului 

este de a aduce cât mai aproape de locuitori detaliile proiectului SMID, de a face cunoscut 

managementul deșeurilor şi de a chema la discuţii locuitorii. „Oamenii trebuie să înțeleagă 

faptul că prin realizarea acestui proiect putem oferii servicii mai ieftine, lăsând bani în 

buzunarele lor” – a precizat Borboly. Potrivit președintelui proiectul este și o modalitate de a 

controla prețurile impuse de furnizorii de servicii, desigur în limitele impuse de legile în 

vigoare.  

 

La conferința de presă a participat și Tihamér Barti, vicepreședintele Consiliului Județean 

Harghita.  

„Prin acest proiect urmărim următorul principiu: investim bani din fondurile UE și punem la 

dispoziția furnizorului toată gama de facilități și echipamente. Astfel furnizorul nu este 

obligat să efectueze investiții majore, prin urmare va fi în măsură să-și ofere serviciile la un 

preț mai avantajos. Potrivit experților noștri sistemul pe care-l vom implementa este potrivit 

pentru a atinge acest obiectiv.” – a concluzionat Barti.  

De la Előd András, coordonatorul caravanei am aflat faptul că unul dintre obiectivele 

campaniei este conştientizarea gestionării deşeurilor prin promovarea în rândul populaţiei a 

colectării selective a deşeurilor reciclabile şi  a produselor biodegradabile ale gospodăriilor. 

Toate acestea se realizează cu ajutorul materialelor de informare realizate în cadrul 

proiectului alături de promotorii caravanei care vor traversa județul cu maşina personalizată. 

Caravana va oferi informaţii despre modalitatea de a composta corect și va prezenta utilitatea 

practică în gospodării. De asemenea, vor avea loc prezentări despre managementul deşeurilor, 

despre colectarea selectivă a deşeurilor şi despre reciclare. 

Pe parcursul caravanei va avea loc și un concurs prin care vor fi premiate primele 10 localităţi 

care au colectat cele mai multe deşeuri reciclabile. La concurs sunt invitate să participe toate 

localităţile din judeţul Harghita. 

Personalul caravanei va împărţi câte 200 de pachete de saci menajeri celor care doresc să 

participe la concurs. Participanții trebuie, în decurs de o săptămână, să colecteze deșeurile în 

sacii menajeri şi să-i predea pe insulele amenajate special pentru colectarea selectivă a 

deşeurilor . 



 

Traseul caravanei poate fi urmărit pe pagina de internet www.viitorpromitator.ro, respectiv pe 

www.facebook.com/Viitor-Promiţător-în-judeţul-Harghita 

Proiectul Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Harghita este cofinanţat din 

Fondul European de Dezvoltare Regională, realizat în cadrul Programului Operaţional 

Sectorial Mediu 2007-2013, având o valoare aproximativă de 164 milioane lei. Din această 

sumă 70,5% este finanțat din fonduri europene, 14,2% din fonduri guvernamentale, iar 15,3% 

din bugetul propriu al Consiliului Județean Harghita. 

 

http://www.viitorpromitator.ro/
http://www.facebook.com/Viitor-Promiţător-în-judeţul-Harghita

