Un Someș
mai curat
Despre deșeuri și râu

Despre Someș

Someșul Mic traversează orașul Cluj-Napoca unindu-se cu Someșul Mare în apropierea orașului Dej. Someșul Mic are o lungime
de 178 km, și are ca principali afluenţi
Someșul Rece și Someșul Cald, amândoi
izvorând din Munţii Apuseni (sursă: Apele
Române). Râul are numeroși alţi afluenţi,
însă cercetarea noastră s-a axat pe acești
doi afluenţi principali.
Principalele localităţi traversate de Someșul
Cald sunt Beliș, Mărișel și Someșu Cald.
Someșul Rece trece prin Măguri-Răcătău și
Someșu Rece, unindu-se cu Someșul Cald
în Gilău, apoi parcurgând Florești și Cluj, de
unde își continuă drumul spre Dej.
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Un Someș mai curat

Efectul deșeurilor
asupra apelor curgătoare

Plasticul care ajunge în apă nu se biodegradează, dar se descompune în bucăţi mici
care mai apoi sunt înghiţite de animale, le
sugrumă sau le rănesc. Odată înghiţit, plasticul rămâne în stomacul animalelor, creându-le senzaţia de saţietate. În cele din urmă,
acestea mor din lipsa de nutrienţi. Totodată,
anumite materiale adăugate în compoziţia
obiectelor din plastic sunt cancerigene sau
toxice, și pot cauza probleme animalelor
care le înghit. Mai apoi, aceste substanţe
pot afecta inclusiv oamenii care consumă
pești și alte vieţuitoare ce au ingerat aceste
bucăţi de plastic.

Situaţia actuală

Malurile Someșului sunt curăţate de primăriile locale, iar albiile minore aparţin Apelor
Române, fiind curăţate de S.G.A. (Serviciu
de Gospodărire a Apelor) și depozitate la vechea rampă de gunoi din Pata Rât. Lacurile
de acumulare sunt și ele curăţate periodic.
Autorităţile declară că zonele turistice sunt
printre cele mai problematice, iar 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
opţiuni.

Florești

Strict Prest SRL este firma de salubritate
responsabilă pentru comuna Florești. Deșeurile nu sunt colectate selectiv conform
relatării cetăţenilor cu care echipa noastră a
discutat. Nici Strict Prest SRL, nici reprezentaţii primăriei, nu au fost disponibili pentru
mai multe informaţii. Apele Române au
confirmat însă că în zona comunei Florești
se va construi curând un nou sistem de

Cluj-Napoca

În orașul Cluj-Napoca, Brantner Vereș
S.A. și Rosal Grup se ocupă cu colectarea
deșeurilor, în două fracţii - uscată și umedă.
Amândouă companiile de salubritate colectează reciclabilele, care sunt separate
manual pe categorii, apoi trimise către reciclare. La Pata Rât se duce fracţia umedă
pentru stocare temporară, dar și aceasta
este sortată deseori de RADP, pentru a recupera materiale reciclabile. Brantner şi Rosal
plătesc pentru depozitarea fracţiei umede,
și au de câștigat dacă adună corespunzător
fracţia uscată și trimit mai puţine deșeuri
către staţia de stocare temporară.
Festivalurile și marile evenimente din Cluj
nu produc cantităţi mari de gunoaie ce
ajung în râu (sursă: Apele Române).
Rosal, în special, plănuiește campanii de
informare pentru a crește rata de reciclare.
Reprezentanţii Brantner declară că preţul
pe care cetăţenii îl plătesc pentru ridicarea
fracţiei umede va crește, și speră că acest
lucru va încuraja cetăţenii să trimită o cantitate mai mare de fracţie uscată către reciclare. Firmele de salubritate sunt deschise
la a distribui imagini și filme care să arate
procesul de sortare al fracţiei uscate, pentru
o mai bună transparenţă a procesului.

colectare a gunoiului de pe Someș.
În Florești se aruncă moloz și alte deșeuri
într-o groapă de gunoi improvizată pe malul
Someșului. Aici este de departe cea mai
poluată locaţie descoperită pe perioada
cercetării noastre. Este neclar cine este
responsabil și cum a luat naștere această
groapă.

Gilău
(Gilău, Someșu Rece, Someșu Cald)

Firma de salubritate, Quatro Eco Salub SRL,
care operează în comuna Gilău, nu colectează selectiv în acest moment. Conform
viceprimarului Okos Carol, primăria comunei va derula curând campanii de informare
pentru cetăţeni, vor distribui saci pentru 3
fracţii diferite, pentru a încuraja sortarea
plasticului, metalului, cartonului și hârtiei.

Un Someș mai curat 5

Drumul și zonele adiacente lui, din jurul
Gilăului, aparţin Consiliului Judeţean, care
colectează deșeurile o dată la 4 săptămâni. Primăria Gilăului avea containere de
colectare selectivă instalate pe marginea
drumului, dar din 2016, la cererea Direcţiei
pentru Administrarea Drumurilor și Podurilor Judeţene (DADPJ), acestea au fost scoase și înlocuite cu indicatoare care explică
faptul că drumul este administrat de DADPJ
(sursă: Okos).

nă/lună este mare pentru locuitorii satului,
și nu îl pot mări. Au încercat colectarea selectivă, dar nu a funcţionat. Uneori, oamenii
se descurcă cum pot, adică gunoaiele se ard.
Nici pe marginea drumului, nici 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. Este nevoie
de un sistem de gestionare al deșeurilor din
zonele de camping sau picnic (sursă: Petru
Prigoană).

Pe malurile Someșului Mic, sub podul din
Gilău, pe drumul ce merge spre Oradea,
gunoaiele se acumulează pe maluri. Cele
mai multe vin pe Someș când debitul râului
crește.

Măguri-Răcătău
(Măguri-Răcătău, Măguri, Muntele Rece)
Primarul Petru Prigoană consideră că
lipsa centrului integrat de management al
deșeurilor din Cluj este cea mai mare problemă din zonă, deoarece firma Quatro Eco
Salub cu care lucrează nu are unde să ducă

Mărișel

deșeurile colectate de la locuitorii comunei.
Primăria declară că au derulat campanii de
curăţare în comună, împreună cu locuitorii.
Totodată, conform informaţiilor primite de
la primărie, mașina de gunoi ajunge până
sus în satul Măguri. Preţul de 15 lei/persoa-

Viceprimarul Nicolae Ghica consideră că
dacă ar fi instalate containere în zonele de
picnic, acestea ar trebui supravegheate video. În Mărișel există containere în comună,
unde localnicii își pot aduce gunoaiele, și
care sunt golite o dată la două săptămâni,
conform cetăţenilor intervievaţi. Locuitorii
comunei nu aduc întotdeauna gunoaiele la
containere, uneori se descurcă cum pot, le
dau foc în curte. Au avut campanii de curăţare cu localnicii, chiar și în afara comunei.
Situaţia s-a îmbunătăţit considerabil faţă de
acum 3-4 ani. Cetăţenii intervievaţi nu consideră managementul deșeurilor în comuna
lor problematic, mașina de gunoi venind la
un interval de timp potrivit. Dar recunosc că
uneori scapă de deșeuri 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
Tarniţa, în jurul zonelor de parcare, la
spaţiile de picnic. Am găsit numeroase
grămezi de deșeuri arse, plasate lângă râu.
Viceprimarul consideră că lucrurile se pot
schimba numai prin educaţia cetăţenilor.

Beliș

Primăria nu a putut fi contactată. Nu am
identificat pubele de gunoi în localitate,
iar majoritatea persoanelor întâlnite erau
turiști, deci nu cunoșteau situaţia de management al deșeurilor.
Am găsit deșeuri acumulate la barajul din
Beliș și pe marginea lacului, dar totuși în
cantitate mai mică decât pe cursul
Someșului Rece și al celui Cald.

Concluziile noastre

Mai avem multe detalii de descoperit și de
cercetat în continuare, situaţia fiind foarte
complexă și uneori neclară. Pe parcursul
cercetării, am primit informaţii contradictorii de la autorităţi - unele persoane declară
că gunoiul este colectat în toate localităţile
cercetate, altele declară că nu ar exista licitaţii de salubritate câștigate, şi că locuitorii
satului Măguri, de exemplu, nu ar beneficia de colectarea deșeurilor. Ne întrebăm
care ar fi situaţia dacă ar exista coșuri sau
pubele de gunoi pe marginea drumurilor
sau în locurile de picnic, și 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? Cum am putea
ajuta noi, ca cetăţeni ai Clujului, autorităţile
să colaboreze mai eficient în rezolvarea
acestei probleme?

Dacă ai idei, sugestii, și chiar
critici (constructive),
scrie-ne la
contact@somesdelivery.ro
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Someș Delivery e un proiect independent care provoacă și testează ideile comunităţii pentru
integrarea Someșului în viaţa orașului Cluj-Napoca de 4 ani. În fiecare an este testat un nou
segment de râu și sunt create noi oportunităţi și intervenţii de mobilier precum: ponton, spaţii
de joacă, accesibilizarea unor zone, etc. Ediţia 2018 este realizată împreună cu Lidl pentru un
viitor mai bun.

Organizatori

Partener Principal
Lidl este o companie care acţionează sustenabil în toate domeniile de activitate. Aceasta
este metoda companiei de a își îndeplini promisiunea cu privire la calitate și, în același timp,
de a asigura viitorul pentru Lidl și pentru societate. Compania se implică activ în soluţionarea
nevoilor din comunităţile din care face parte, în cadrul a 5 piloni principali: sortimentul de
produse, mediul, societatea, angajaţii și partenerii de afaceri.

Partener Finanţator

Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Fotografii realizate de Bernadeta Pătrașcu (Muzeul Pietonilor) pentru expoziţia multimedia
ECO VR Delivery, din cadrul evenimentului Someș Delivery 2018.

