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INVITAŢIE 

la conferinţa de presă: „Promotori pentru sate curate” 

Din 28 noiembrie 2013 de la Casa de Cultură a Studenţilor, sala 32, ora 14,00 

În cadrul conferinţei de presă vor fi oferite informaţii despre demararea şi implementarea proiectului „Reţeaua 
Promotorilor pentru Sate Curate – Creşterea conştientizării comunităţilor rurale din regiunea NV în legătură 
cu impactul activităţilor lor asupra mediului înconjurător”, proiect Co-finanţat din Programul de cooperare 
Elveţiano-Roman, schema de granturi pentru ONG-uri, componenta de mediu.  

Proiectul se va derula pe o perioadă de 18 luni. 

Solicitantul finaţării este Liga Apărării Drepturilor Omului, filiala Cluj, iar partenerul proiectului este Garda 
Naţională de Mediu, Comisariatul judetean Cluj.  

Până în prezent au avut loc 3 întâlniri: în comunele Ciucea, Mihai Viteazu, Câţcău. Întâlnirile au numărat peste 
150 de participanţi, în majoritate primari şi consilieri locali din comunele apropiate zonelor în care au avut loc 
întâlnirile, reprezentanţi ai oamenilor de afaceri cu interese în zonele respective, profesori şi dascăli care 
promovează educaţia pentru protecţia mediului în şcoli, militanţi pentru protecţia mediului. Comuna Mihai 
Viteazu şi comuna Câţcău s-au alăturat „Reţelei promotorilor pentru sate curate”.  

În cadrul  întâlnirilor au fost identificate și dezbătute următoarele probleme:   

- Necesitatea colaborării comunităţilor din zonele rurale pentru obţinerea de finanţări pentru proiecte 
comune în domeniul gestiunii deşeurilor, alimentării cu apă şi canalizării, 

- Experienţa staţiei de sortare a Salubri Aleşd a fost prezentată ca exemplu de bune practici,  
- Asigurarea canalizării şi tratării apelor menajere, precum şi realizarea infrastructurii rutiere şi de gestiune a 

deşeurilor corespunzătoare, promovează turismul şi dezvoltarea durabilă a satelor din Regiunea Nord-
Vest.  

- Colectarea deseurilor menajere (inclusiv a celor reciclabile) in zonele mai greu accesibile,  
- Salubrizarea, 
- Activitatile industriale din zona cu impact asupra mediului, 
- Arii naturale protejate,  
- Importanţa colaborării în proiectele de reţele de apă şi canalizare, încă din faza de proiectare, 
- Necesitatea întocmirii la nivelul primăriilor de regulamente proprii de gestiune a deşeurilor, actualizate, 

conform Sistemului de management integrat al deşeurilor, aplicat la nivel judeţean, 
- Posibilitatea identificării de trasee cu obiective turistice în zonă şi realizarea de proiecte comune de 

promovare a acestora. 
 
Manager de proiect: 
Ionela RĂCĂTĂU, Telefon:0747419986, e-mail: ionela_racatau@yahoo.com 
Mihaela Beu, Expert mediu din partea LADO filiala Cluj: Telefon: 0749064067, e-mail: 
mihaela.beu@mabeco.ro 
Szekely Daniel, Expert mediu din partea Gărzii Naţionale de Mediu: Telefon: 0747419986, e-mail: 
cjcluj@gnm.ro ;  
 
http://csm017satecurate.weebly.com/  


