
Un Someșș mai curat - Despre deșșeuri șși râu 
Cercetarea situațției deșșeurilor pe Someșș  

 
 

 
 

 
 
 

Introducere  
 
Proiectul de cercetare al situației deșeurilor de pe Someș a prins formă în toamna lui 2017. 
Cu toții am văzut probabil, în mod regulat, gunoaie venind pe Someș, cum ar fi pet-uri, mingii 
de plastic sau cauciucuri. Totodată, echipa Someș Delivery a descoperit și că există o 
cantitate extrem de mare de gunoaie în Parcul Armătura, segmentul de râu abordat de 
Someș Delivery în acest an. Parcul Armătura este un colț al Clujului uitat de locuitorii 
orașului, dar care are potențialul de a oferi Clujenilor un spațiu de relaxare sălbatic, verde, 
care permite apropierea de Someș. Însă, acest parc este și extrem de poluat, iar pe malurile 
râului din această zonă este plin de deșeuri. În timpul celor două ecologizări desfășurate de 
echipa noastră în parc, am găsit deșeuri îngropate în maluri, care erau aproape imposibil de 
scos. Pe malurile Someșului și ale Nadășului, am descoperit inclusiv saltele de apă și 
carcase de televizoare. Multe dintre deșeuri par să vina din amonte, dar sunt și multe lăsate 
în parc de cei care îl  vizitează. O mare parte din aceste deșeuri au fost adunate de echipa 
noastră, împreună cu aproximativ 100 de voluntari, și au fost colectate de firma de 
salubritate SC Brantner SA. Nu știm exact cantitatea totală de deșeuri colectate, dar estimăm 
că din acestea, aproximativ 10 kg au fost materiale reciclabile, care au fost colectate și 
predate separat. 
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Parcul Armătura ne-a oferit, deci, încă un motiv în plus să cercetăm situația deșeurilor pe 
Someș. Pentru că scopul proiectului nostru este să contribuim la apropierea cetățenilor 
Clujului de Someș, să arătăm cum râul poate fi integrat în oraș, considerăm că un râu mai 
curat ar crește atractivitatea acestuia ca zonă de petrecere a timpului liber. 
 
Scopul cercetării situației deșeurilor pe Someș a fost să aflăm cum ajung toate acele deșeuri 
pe râu, care este sursa lor, dar și ce putem face pentru a schimba situația, și să avem un 
Someș lângă care am vrea să petrecem mai mult timp. Așadar, ne-am propus să observăm 
situația actuală de-a lungul râului, să obținem informații despre managementul deșeurilor la 
primăriile din zonă, de la Apele Române, dar și de la cetățenii care se confruntă cu problema 
deșeurilor.  
 
Despre râul Someșș 
 
Lungimea Someșului Mic este de 178 km, principalii afluenți fiind Someșul Cald și Someșul 
Rece, ambele izvorând din Munții Apuseni. Râul are numeroși alți afluenți, însă cercetarea 
noastră s-a axat pe acești 2 afluenți principali. Someșul Cald traversează comunele Beliș, 
Mărișel, și satul Someșu Cald. Someșul Rece traversează satul Măguri, Măguri-Răcătău și 
Someșu Rece, unindu-se cu Someșul Cald în Gilău, pentru a forma Someșul Mic. Râul trece 
apoi prin Gilău, Florești, și Cluj-Napoca, continuându-și drumul către Dej, unde se unește cu 
Someșul Mare.  
 
 
Efectele deșșeurilor asupra apei  
 
Plasticul care ajunge în apă nu se biodegradează, dar se descompune în bucăți mici care 
mai apoi sunt înghițite de animale, le sugrumă pe acestea sau le rănesc. Odată înghițit, 
plasticul rămâne în stomacul animalelor, creându-le senzația de sațietate. Eventual, 
animalele mor din lipsă de nutrienți. Totodată, anumite materiale adăugate în compoziția 
obiectelor din plastic sunt carcinogene sau toxice, și pot cauza probleme animalelor care le 
înghit. Mai apoi, aceste substanțe pot afecta inclusiv oamenii care consumă pești și alte 
viețuitoare ce au ingerat aceste bucăți de plastic. Particulele de microplastic pot conține 
substanțe care ne afectează sistemul endocrin, conform EPA (US Environmental Protection 
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Agency). Din păcate, nu există surse de cercetare extensivă a efectelor plasticului asupra 
viețuitoarelor ce trăiesc în râuri și lacuri.  
 
 
Situațția actuală  
 
Malurile Someșului sunt curățate de primăriile locale, iar albiile minore aparțin Apelor 
Române, fiind curățate de S.G.A., în campanii stabilite prin Secțiunea Tehnică a Ghidului de 
Gospodărire a Apelor, în Bazinul Hidrografic al Someșului Mic. Conform informaţiilor obținute 
de la Apele Române, deșeurile colectate de S.G.A. sunt apoi depozitate la vechea rampă de 
gunoi din Pata Rât. Apele Române au și o campanie de curățare în luna martie, înainte de 
Ziua Mondială a apei. Reprezentanții Apelor Române afirmă faptul că unele primării sunt mai 
interesate să contribuie la curățarea malurilor râului, și de aceea se poate observa o 
discrepanță între cât de curate sunt anumite zone din jurul Someșului. Lacurile de acumulare 
sunt și ele curățate periodic. Autoritățile declară că zonele turistice sunt printre cele mai 
problematice, iar că unii proprietari de cabane din zona de munte nu au contracte de 
salubritate, și se debarasează de deșeuri în râu sau în pădure, în lipsa altor opțiuni. Altă 
problemă ar fi faptul că gunoaiele de la case și anexele gospodărești ajung în râu, fiind 
lăsate în capătul dinspre râu al curților. Însă, Compania de Apă Someș S.A. are în vedere, 
conform planului de investiții 2020-2022, conectarea tuturor locuințelor la sistemul de apă și 
canalizare. Organizația derulează de asemenea și programe educaționale în școli, ce 
vizează păstrarea curățeniei pe râu.  
 
Conform Apelor Române, doar unele din primăriile localităților din apropierea Someșului au 
contracte cu firme de salubritate. În același timp, țarcurile pentru PET-uri nu par să fie în 
responsabilitatea nimănui, nefiind curățate. Pe de altă parte, reprezentanții primăriilor cu 
care echipa noastră a discutat au precizat ca lucrează cu firme specializate pentru 
strângerea deșeurilor.  
 
Rezultatele cercetării 
 
Cercetarea s-a desfășurat pe cursul Someșului Mic, începând cu Cluj-Napoca, și continuând 
cu Florești, Gilău, Someșu Rece, Măguri-Răcătău, și apoi Someșu Cald, Mărișel și Beliș.  
 
Cluj-Napoca  
În Cluj-Napoca, cele două firme de salubritate care acționează pe teritoriul orașului sunt 
Brantner Veres S.A. și Rosal Grup, colectând deșeuri în două fracții - fracție umedă și fracție 
uscată. În punctele de colectare de la persoane fizice și juridice, materialele reciclabile sunt 
colectate într-un singur container. Amândouă firmele declară că reciclabilele colectate de ei 
sunt separate manual, apoi trimise către agenți economici care se ocupă cu reciclarea. 
Nicoleta Pop, reprezentant Rosal, menționează că pe facturile trimise clienților, este precizat 
ce fel de materiale trebuie puse în containerul de fracție uscată, și care în cel de fracție 
umedă. Liviu Socaciu, reprezentant Brantner, precizează că, în mod normal, colectarea ar 
trebui făcută pe cinci fracții separate, dar deocamdată acest lucru nu este posibil. Dar, 
deșeurile reciclabile,odată colectate, sunt separate manual la stația temporară, iar plasticul 
în special este separat pe categorii și culori.  
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Fracția umedă, după colectare, este depozitată la Pata Rât, pentru stocare temporara, până 
va fi gata Centrul Integrat de Management al Deșeurilor. Rosal declară că totuși și fracția 
umedă este sortată deseori de RADP, la stația lor de sortare, pentru a recupera alte 
materiale ce pot fi reciclate. Din păcate, obiectele murdare, degradate, cum ar fi un PET de 
plastic ce plutește pe râu de câteva săptămâni, nu mai poate fi reciclat. În județele unde 
există centre funcționale de management al deșeurilor, cele menajere merg la co-incinerare, 
care contribuie la producerea curentului electric, proces care însă costă foarte mult pentru 
firmele de salubritate. De aceea, colectarea selectivă este importantă și pentru reducerea 
costurilor provenite din trimiterea deșeurilor către co-incinerare.  
 
Amândouă firmele de salubritate declară că plătesc pentru depozitarea fracției umede, și au 
de câștigat dacă adună corespunzător fracția uscată, și trimit mai puține deșeuri către stația 
de stocare temporară. Reprezentanții Brantner menționează că prețul pe care cetățenii îl 
plătesc pentru ridicarea fracției umede va crește în viitorul apropiat, și speră că acest lucru 
va încuraja cetățenii să trimită o cantitate mai mare de fracție uscată către reciclare. 
Totodată, Rosal plănuiește campanii de informare adresate cetățenilor, pentru a crește rata 
de reciclare. Nicoleta Pop consideră că încrederea cetățenilor ar crește dacă Rosal ar avea 
o stație de sortare, sau dacă ar face publice filme arătând unde merg deșeurile, menajere și 
reciclabile deopotrivă.  
 
Liviu Socaciu este conștient de faptul că cetățenii cred că totul se colectează împreună și nu 
se separă, dar declară că Brantner dorește să schimbe aceasta percepție, și speră să 
organizeze campanii pentru a educa locuitorii orașului Cluj-Napoca despre importanța 
colectării selective. Reprezentantul Brantner consideră că este foarte important ca firma să 
arate cetățenilor unde ajung gunoaiele, cum se tratează chimic, cum se reciclează, și cum 
reciclarea reduce consumul de energie. Amândouă firmele de salubritate sunt deschise la a 
distribui poze și filme care să arate procesul de sortare al fracției uscate, pentru crește 
transparența procesului. 
 
Brantner, dar și Apele Române, precizează că majoritatea deșeurilor de pe Someș nu vin din 
Cluj, ci din amonte, din zonele limitrofe ale Clujului, în special de la picnicuri și locuri de 
camping. Sunt multe zone unde se depozitează inclusiv moloz, ilegal. Liviu Socaciu declară 
ca cei ce pun anunțuri pe OLX, de exemplu, de colectat moloz, nu au acces la rampa de la 
Pata Rât, și depozitează aceste deșeuri în locuri care nu sunt amenajate pentru acest lucru.  
Ioan Rosu, Director tehnic resurse de apă, Apele Române, confirmă că festivalurile și marile 
evenimente din Cluj nu produc cantități mari de gunoaie ce ajung în râu, și că multe dintre 
ele vin într-adevăr din amonte. Totodată, Liviu Socaciu consideră că Centrul Integrat de 
Management al Deșeurilor va fi gata în maxim 2 ani, ceea ce va rezolva multe dintre 
problemele cu care se confruntă firmele de salubritate din zona Clujului.  
 
Cetățenii din Cluj cu care am discutat despre subiectul deșeurilor și reciclării consideră că nu 
există destulă educație din partea primăriei sau a firmelor de salubritate, nefiind clar ce 
merge în containerul cu fracție uscată și în cel cu fracție umedă. Nu au încredere nici în 
faptul că firmele de salubritate colectează reciclabilele corespunzător, și că mai apoi 
materialele sunt predate către reciclatori.  
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Floreșști 
Localitatea Florești este localizată de-a lungul Someșului Mic, fiind o comună aflată la 8 km 
vest față de Cluj-Napoca. Firma de salubritate care acționează în Florești este Strict Prest 
SRL. Aceasta firmă și-a început activitatea în 2017, când contractul cu fosta firmă de 
salubritate, Quatro Eco Salub SRL, a fost reziliat. Din păcate, această companie nu are 
website, și nu poate fi contactată la numerele de telefon găsite online, deoarece nu se 
răspunde. Nici reprezentanții primăriei Florești nu au fost disponibili pentru a discuta despre 
situația managementului deșeurilor din localitate. Însă, am aflat de la Apele Române că, în 
zona comunei Florești, se va construi curând un nou sistem de colectare al gunoiului de pe 
Someș, format din stabilopozi, dispuși la 45 de grade, având ca scop colectarea gunoiului 
grosier (scânduri, electronice, textile, etc.).  
 
 

 
 
 
Pe parcursul cercetării noastre, am descoperit o groapă de gunoi improvizată pe malul 
Someșului. Acest loc reprezintă cea mai poluată locație pe care am identificat-o. Aici este 
depozitat moloz, numeroase alte deșeuri din construcții, dar și deșeuri menajere, haine, 
bucăți de mobilă și foarte multe obiecte din plastic.  Nu am aflat cine este responsabil de 
crearea acestei zone plină de gunoaie, nici cine sunt cei ce aduc gunoiul aici. Dar locuitorii 
comunei declară că știu despre existența acestei gropi, mai ales pentru că a fost subiectul 
unor articole din presă în 2017.  
 
Totodată, locuitorii Floreștiului, dar și reprezentanții Apelor Române ne-au sugerat că 
deșeurile de pe râu ar veni și din cartierul unde locuiește o comunitate de romi. Aceștia nu ar 
avea un sistem de colectare al gunoiului, aruncându-l în râu.  Aceasta locație nu a fost însă 
descoperită în cercetarea noastră. Unii cetățeni ai Floreștiului menționează și că firma de 
salubritate nu le oferă containere separate pentru colectarea reciclabilelor. De aceea, cei ce 
vor să recicleze trebuie să ducă materialele la centrul de colectare al Sigurec.  
 
Gilău  
Comuna Gilău cuprinde satele Gilău, Someșu Rece și Someșu Cald.  
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Firma de salubritate, Quatro Eco Salub SRL, care operează în comuna Gilău, momentan nu 
colectează selectiv. Conform viceprimarului Okos Carol, primăria comunei va derula curând 
campanii de informare pentru cetățeni, și va distribui saci pentru 3 fracții diferite celor care 
locuiesc la case, pentru a încuraja sortarea plasticului, metalului, cartonului și hârtiei. 
Primaria plănuiește și o campanie de informare, prin care vor distribui flyere în locurile 
frecventate de locuitorii comunei. Colectarea diferitelor fracții se va face în zile diferite: 
carton și hârtie, separat de plastic și metal, și separat deșeuri menajere. Primăria a observat 
că acele containere de 1100 L amplasate prin diferite zone ale comunei nu sunt potrivite 
pentru nevoile oamenilor, care ori nu le folosesc, ori pun mai multe deșeuri decât pot 
încăpea în containere. Colectarea selectivă va fi implementată și pentru spațiile de locuit în 
comun, dar pe moment se încearcă găsirea locațiilor potrivite pentru amplasarea 
containerelor.  Deocamdată, nu există nici unități de compostare în comună, dar și acest 
lucru va fi implementat curând. Viceprimarul consideră că aceste unități sunt necesare în 
special în zona de munte, unde sunt multe grădini. 
 

  
  
Drumul și zonele adiacente lui, din jurul Gilăului, aparțin Consiliului Județean Cluj. Conform 
domnului Okos, Consiliul Județean colectează deșeurile din aceste zone o data la patru 
săptămâni. Primăria Gilăului avea containere de colectare selectivă instalate pe marginea 
drumului, dar din 2016 la cererea Direcției pentru Administrarea Drumurilor și Podurilor 
Județene (DADPJ), acestea au fost scoase și înlocuite cu semne care explică faptul că 
drumul este administrat de DADPJ. Aceste semne însă nu previn depozitarea ilegală a 
deșeurilor.  
 
Până în 2016, responsabilitatea  drumului nu aparținea niciunei autorități. În prezent, 
primăria Gilău colaborează cu Consiliul Județean pentru strângerea deșeurilor. Apele 
Romane declară totodată că în Gilău, mai mult decât în alte localități din zonă, se derulează 
și campanii de curățenie. În același timp, pe lacul de acumulare Gilău și albia minoră, apa 
este igienizată cu ajutorul unui utilaj special adus din Olanda. 
 
Pe malurile Someșului Mic, sub podul din Gilău, pe drumul ce merge spre Oradea, gunoaiele 
se acumulează pe maluri. Cele mai multe pot fi observate venind pe Someș când debitul 
râului crește. Viceprimarul Okos declară că sunt numeroase cursuri de apă ce trec prin 
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comuna Gilău. Aceste ape curgătoare traversează zone de munte greu accesibile, zone cu 
cabane unde uneori foarte greu se poate ajunge cu mașina. De aceea, este posibil ca 
gunoaiele să vină și de la gospodării care nu au acces la servicii de colectare. Însă, există 
curți pe marginea râului, chiar în Gilău, care depozitează deșeurile lângă râu. Când debitul 
apei crește, deșeurile sunt luate de râu și duse la vale.  
 
Măguri-Răcătău 
Comuna Măguri-Răcătău cuprinde satele Măguri, Măguri-Răcătău și Muntele Rece, și se află 
la aproximativ 40 km sud-vest de Cluj-Napoca.  
 
Primarul Petru Prigoană consideră că lipsa centrului integrat de management al deșeurilor 
din Cluj este cea mai mare problema din zonă, deoarece firma Quatro Eco Salub cu care 
lucrează primăria nu are unde duce deșeurile colectate de la locuitori. Primarul consideră că 
responsabilitatea aparține Consiliului Județean Cluj. Totodată, dânsul declară că au derulat 
campanii de curățare în comună, împreună cu locuitorii. Însă, comuna fiind răspândită pe o 
suprafață mare, este greu să se ajungă în toate zonele. S-a încercat și colectarea selectivă, 
dar nu a funcționat, pentru că era mult prea scump și complicat. Unii locuitori separau 
deșeurile pe fracții, dar pentru că firma de salubritate le colecta pe toate o dată, oamenii 
și-au pierdut încrederea și au renunțat. Unii locuitori ai comunei mai ard gunoaiele în curțile 
personale.  
 
Conform informațiilor primite de la primărie, mașina de gunoi ajunge până în satul Măguri, cu 
toate că localitatea nu este ușor accesibilă. Primarul consideră că prețul de 15 lei/persoană/ 
lună este mare pentru locuitorii satului, și nu poate fi mărit, pentru ca oamenii ce locuiesc 
acolo nu își permit să plătească mai mult. Cu toate acestea, taxele nu acoperă costul de 
transport, pentru ca mașinile să colecteze deșeurile din Măguri. Dacă ar putea taxa locuitorii 
mai mult pe lună, primăria ar putea chiar sa transporte deșeurile în alte județe, unde există 
centre de management al deșeurilor. 
 

  
 
 
Echipa Someș Delivery a observat că în zona Măguri-Răcătău, pe marginea drumului sau în 
locurile de picnic nu există coșuri de gunoi, iar deșeurile se prind la baraje, sau sunt 
împrăștiate de o parte și de alta a drumului. Primarul localității este de părere că este nevoie 
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de un sistem de gestionare al deșeurilor din zonele de camping sau picnic, aceste zone fiind 
printre cele mai problematice, oamenii neavând  unde arunca gunoaiele. Cantitatea de 
gunoaie este mare și de o parte și de alta a drumului dintre Măguri-Răcătău și Măguri, drum 
paralel cu râul Someșul Rece. Majoritatea deșeurilor sunt sticle de plastic și pungi, unele 
pline cu diverse materiale. În prima noastră cercetare din zonă, am descoperit multe astfel 
de gunoaie, însă a doua oară când am ajuns în zonă, majoritatea deșeurilor dispăruseră. Noi 
considerăm că au fost luate de apă, din moment ce între cele două zile de cercetare au 
trecut furtuni cu ploi puternice prin zonă.  
 
Mărișșel 
Viceprimarul Nicolae Ghic consideră că dacă ar fi instalate containere în zonele de picnic, 
acestea ar trebui supravegheate video, ca cei care nu aruncă gunoaiele în container să fie 
întâi atenționați, apoi amendați dacă este nevoie. Crede că altfel oamenii vor continua să 
arunce gunoaie pe jos. În Mărișel există containere în comună, unde localnicii își pot aduce 
gunoaiele, și care sunt golite o dată la două săptămâni, conform cetățenilor intervievați. 
Locuitorii și viceprimarul sunt de acord că este suficient ca mașina de gunoi să vină o dată la 
două săptămâni. Viceprimarul Ghic precizează că atunci când este nevoie, primăria cheamă 
mașina și mai des. El declară și că locuitorii comunei nu aduc întotdeauna gunoaiele la 
containere, uneori se descurcă cum pot, chiar le dau foc în curte. Sau le aduc în zona 
pubelelor, dar le lasă lângă. Conform viceprimarului, problema cea mai mare în aceste 
cazuri este ca gunoaiele sunt mai apoi împrăștiate de câini sau vânt.  
 
Primăria a avut campanii de curățare cu localnicii, chiar și în afara comunei, ultima fiind în 
primăvara lui 2018.  Situația s-a îmbunătățit considerabil față de acum trei sau patru ani, 
când exista o mare groapă de gunoi la intrarea în localitate. Cetățenii intervievați nu 
consideră problematic managementul deșeurilor în comuna lor, mașina de gunoi venind la un 
interval de timp potrivit. Dar recunosc că uneori scapă de deșeuri și prin alte metode 
 

 
 
 
Nu există coșuri de gunoi în zonele din afara comunei, iar deșeurile pot fi găsite adunate în 
apă în zona barajelor, în lacul Tarnița, în jurul zonelor de parcare, la spațiile de picnic. Cel 
mai poluat loc dintre Tarnița și Mărișel se află la locul de picnic de lângă Pensiunea Traian, 
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unde turiștii lasă resturile într-o groapă improvizată de gunoi, dar și pe margine apei.  Am 
găsit și numeroase grămezi de deșeuri arse în zona Mărișelului, plasate lângă râu. 
 

 
 
Viceprimarul consideră că lucrurile se pot schimba numai prin educația cetățenilor. Este 
interesat și dispus să participe la acțiuni de colectare în zonele de pe marginea râului. 
Consideră totuși că în lipsa sistemelor de reciclare, deșeurile ar trebui arse, incluzând cele 
din plastic.  
  
 
Concluzii șși observațții 
 
Reprezentanții Brantner și Rosal, Apele Romane, dar și primarii și vice-primarii cu care am 
discutat, sunt de acord că cea mai mare problemă actuală este lipsa centrului integrat de 
management al deșeurilor din Cluj. Fără acest centru, sortarea deșeurilor este mai dificilă și 
costisitoare.  
 
Liviu Socaciu, Brantner, crede că educația populației în legătură cu deșeurile este necesară 
și trebuie să înceapă din primii ani de școală. În același timp, sancțiunile trebuie aplicate 
atunci când regulile legate de colectarea și depozitarea deșeurilor nu sunt respectate. Dacă 
toți cetățenii ar sorta deșeurile pe fracții, ar ajuta companiile de salubritate să trimită mai 
puține deșeuri menajere la rampa de gunoi, și în același timp să reducă din consumul de 
energie folosit pentru co-incinerare. Ar fi de folos și discuții, dezbateri, între primăriile din 
zonă, firmele de salubritate, și cetățeni, pentru a găsi soluții, iar primarul Okos din Gilău a 
precizat că este foarte deschis la astfel de idei.  
 
În cercetarea noastră, am observat un model care se repetă, acesta fiind lipsa coșurilor de 
gunoi de pe malurile Someșului, și lângă spațiile de parcare de pe marginea șoselei. În acele 
locuri, există cele mai mari cantități de gunoi. Am observat și că uneori, informațiile primite 
de la autorități sunt contradictorii, primăriile dând vina una pe alta, sau pe firmele de 
salubritate. Totuși, avem multe întrebări și ne dorim să continuăm să investigăm situația, care 
în prezent este complexă și uneori neclară. Lăsăm mai jos câteva din ideile pe care dorim să 
le cercetăm mai îndeamănunt: 
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● Cum s-au format gropile ilegale de gunoi pe care le-am descoperit? Cine este 
responsabil de depozitarea acestor deșeuri? Cine este responsabil pentru luare 
măsurilor și prevenirea acestor situații?  

● Cum putem, noi cetățenii, să ne implicăm pentru a pune presiune pe autorități, ca 
centrul de management al deșeurilor să fie terminat cât de curând?  

● De ce au fost desființate pubelele aflate pe marginea drumului dinspre Gilău spre 
Tarnița?  

 
Imagine din Google maps, fotografiată în 2012  

 
● Care ar fi situația deșeurilor dacă ar exista coșuri sau pubele de gunoi pe marginea 

drumurilor sau în locurile de picnic?  
● Ar putea fi îmbunătățită situația actuală dacă deșeurile ar fi colectate de la gospodării 

individual, în toate localităţile adiacente Someșului?  
● Cum am putea contribui la o mai bună colaborare între autorităţi, pentru a rezolva 

împreună situaţia actuală?  
● De ce nu am putut contacta toate autorităţile implicate? 
● Ce putem face noi, echipa Someș Delivery, dar și locuitorii Clujului și al localităţilor 

aflate pe cursul Someșului, pentru a avea un râu mai curat? 
 
Tu ce ai face ca să rezolvi problema deșeurilor de pe Someș? Cum ai putea contribui ca râul 
să fie mai curat? Dacă ai idei, sugestii, și chiar critici (constructive), scrie-ne la 
contact@somesdelivery.ro.  
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