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Luna curățeniei în județul Bihor 
În toamna anului 2020, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Ecolect Group, 

asociație din care face parte Consiliul Județean Bihor și celelalte 101 Unități Administrativ-

Teritoriale din județul Bihor, a început implementarea Sistemului de Management Integrat al 

Deșeurilor (SMID).  

De la acest moment, cetățenii (persoane fizice) și companiile (persoane juridice) colectează 

deșeurile separat, în 4 fracții în mediul rural (hârtie/carton, plastic/metal, sticlă și deșeu 

rezidual) și în 5 fracții în mediul urban (hârtie/carton, plastic/metal, sticlă, deșeu biodegradabil 

și deșeu rezidual). 

Însă, suntem pe deplin conștienți de faptul că pentru a avea un județ curat este nevoie 

de implicarea întregii comunități.  

Astfel, ADI Ecolect și Consiliul Județean Bihor au derulat în 2021 campania „Iunie – 

luna curățeniei în județul Bihor” prin organizarea a două concursuri. Ideea centrală a acestui 

demers a fost ca întreaga comunitate – administrația publică, biserica, școala, mediul de afaceri, 

mass-media, organizații neguvernamentale de mediu și cetățenii să participe la rezolvarea 

problemei curățeniei în județul nostru. 

Primul concurs, intitulat „Campionatul bihorean al curățeniei” s-a desfășurat în 

perioada 1  – 30 iunie 2021. Concursul s-a desfășurat în toate cele șase zone de operare din 

județul Bihor în care A.D.I. Ecolect Group implementează Sistemul de Management Integrat 

al Deșeurilor.  

U.A.T.-urile dintr-o zonă (Lot) au concurat doar cu celelalte U.A.T.-uri din zona de care 

aparțin. 

În fiecare dintre cele 6 zone au existat câte 3 premii (Locul I, Locul II și Locul III). 

În desemnarea câștigătorului s-a ținut cont de cantitățile de deșeuri colectate de-a lungul 

întregii luni iunie, de pe raza fiecărui U.A.T., astfel: 

A) au contat deșeurile reciclabile colectate separat de la gospodării (persoane fizice) și 

companii (persoane juridice) în cadrul SMID: 

● Ambalaje plastic/metal 

● Hârtie/carton 

● Sticlă  

B) au contat și următoarele tipuri de deșeuri colectate în cadrul campaniilor de colectare 

de pe raza U.A.T.-urilor: 

● Ambalaje de plastic/metal  
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● Ambalaje de hârtie/carton 

●Ambalaje de sticlă  

● DEEE (Deșeurile de Echipamente Electrice și Electronice)  

● Alte tipuri de deșeuri (voluminoase)  -  aici intră toate tipurile de deșeuri diferite de 

cele de mai sus, colectate pe raza U.A.T.-ului, de ex.: textile, saltele, mobilă;  

În realizarea clasamentului și în desemnarea câștigătorului a contat cantitatea totală de 

deșeuri colectate de un Participant, cantitate care a fost împărțită la numărul de locuitori din 

fiecare U.A.T. 

 100 de primării participante (toate dintre cele eligible) 

 În total, pe cele 5 fracții care au contat în concurs, au fost strânse: 1755 de tone 

de deșeuri 

 49% mai multe deșeuri reciclabile colectate în luna iunie față de luna mai 

(plastic/metal, hartie/carton, sticla) 

 UAT ul cu cea mai spectaculoasă creștere:  

Comuna Vadu Crișului, cu 1500% mai mult deșeu de hartie în iunie decât în mai 

2021 (de la 100kg în mai la 1600 kg în iunie); 

Câștigătorii din fiecare zonă: 

ZONA 1B, Zona Metropolitană Extinsă a Oradiei 

1. Locul I – Biharia (69 de puncte din 100); 

2. Locul II – Sântandrei (64 de puncte din 100) 

3. Locul III – Lăzăreni (56 puncte din 100) 

Zona 2 – Aleșd 

1. Locul I – Aleșd (78 de puncte din 100); 

2. Locul II – Șuncuiuș (57 de puncte din 100) 

3. Locul III – Țețchea (56 puncte din 100) 

Zona 3 – Salonta – Tinca 

1. Locul I – Cociuba Mare (96 de puncte din 100); 

2. Locul II – Mădăras (55 de puncte din 100) 

3. Locul III – Salonta (41 puncte din 100) 

Zona 4 – Beiuș – Ștei 

1. Locul I – Criștioru de Jos (72 de puncte din 100); 

2. Locul II – Ștei (58 de puncte din 100) 

3. Locul III – Beiuș (57 puncte din 100) 

Zona 5 – Marghita 
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1. Locul I – Marghita (68 de puncte din 100); 

2. Locul II – Buduslău (65 de puncte din 100) 

3. Locul III – Popești (58 puncte din 100) 

Zona 6 – Săcueni 

1. Locul I – Sălacea (99 de puncte din 100); 

2. Locul II – Sâniob (64 de puncte din 100) 

3. Locul III – Săcueni (50 puncte din 100) 

 

Premiul pentru locul I a constat în participarea organizatorului concursului cu suma de 

100 000 de lei la realizarea unui proiect care are legătură cu mediul înconjurător și care este 

destinat și copiilor; 

Câștigătorul locului I va trebui să implementeze proiectul în termen de maximum 1 an 

de la momentul în care este desemnat, oficial, câștigător. 

 
 

Cel de-al doilea concurs, intitulat „EcoProvocarea” s-a desfășurat în perioada 1 – 15 

iunie 2021 și s-a adresat copiilor care învață în unitățile de învățământ din cele șase zone de 

operare din județul Bihor în care A.D.I. Ecolect Group implementează Sistemul de 

Management Integrat al Deșeurilor 

Prin acest Concurs ne-am propunem să creștem interesul copiilor pentru protejarea 

mediului înconjurător și pentru colectarea separată a deșeurilor. 

Elevii de la unitățile de învățământ dintr-o zonă (Lot) au concurat doar cu elevii din 

zona de care aparțin. 

Acest concurs s-a adresat tuturor elevilor claselor pregătitoare -VIII. 

Elevii au trebuit să realizeze un desen/pictură menit să reprezinte viziunea elevului 

asupra protejării mediului înconjurător și/sau asupra colectării corespunzătoare a deșeurilor. 

Desenele au fost realizate în cadrul orelor de educație plastică/AVP (pentru clasele preg-IV). 

După realizarea desenelor, elevii și-au scris numele pe spatele lucrării, fiecare în parte, 

(în cazul elevilor care nu știu să scrie, profesorul de educație plastică/profesorul pentru 

învățământul primar, a trecut numele elevului). 

Elevii s-au înscris la concurs numai prin intermediul profesorilor de educație 

plastică/profesorul pentru învățământul primar. 
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ADI Ecolect a centralizat tabelele excel primite de la unitățile de învățământ 

participante și, în funcție de ordinea de trimitere a listelor, a acordat numere de ordine 

participanților. 

Lista rezultată în urma acestui proces a reprezentat lista oficială a participanților, fiecare 

cu un număr unic, începând cu cifra 1. 

ADI Ecolect a organizat, în direct pe pagina de facebook, tragerea la sorți a câștigătorilor 

folosind website-ul https://www.random.org/ (tragerea la sorți aici:  

https://www.facebook.com/ecolectgroup/videos/529215428516714) 

Fiecare dintre cei 12 câștigători a primit un voucher în valoare de 1000 lei, oferit de 

sponsorul DECATHLON. 

În total s-au înscris în concurs 4162 de elevi din tot județul. 

Cei 12 elevi câștigători: 

1. Cuș Briana Costina, clasa a IV-a, de la Școala Primară Nr. 1 Toboliu, comuna 

Toboliu; 

2. Varga Emma Zoe, clasa a II-a, de la Școala Gimnazială „Lónyay Tivadar” din 

Sântion, comuna Borș; 

3. Țepele Sara, clasa a V-a, de la Școala Profesională ,,Ovidiu Drimba”, comuna 

Lugașu de Jos. 

4. Kovacs Karina Roberta, clasa a I-a, de la Colegiul Tehnic „Alexandru Roman”, 

orașul Aleșd; 

5. Hidiș Milian Lucian, clasa Pregătitoare (clasa 0), de la Școala Gimnazială Nr. 1, 

comuna Avram Iancu; 

6. Brumari Andreea-Ioana, clasa a III-a, de la Școala Gimnazială Nr. 1, comuna 

Ciumeghiu; 

7. Petrescu Petra, clasa a III-a, de la Școala Gimnazială ,,Miron Pompiliu”,  orașul 

Ștei; 

8. Igaș Andra Georgiana, clasa a III-a, de la Școala Gimnazială Nr.1, comuna 

Căpâlna; 

9. Albu Patricia, clasa a VII-a, de la Școala Gimnazială Nr. 2 Bogei, comuna 

Tăuteu; 

10. Bocra  Andreea, clasa a V-a, de la Școala Gimnazială Derna, comuna Derna; 

11. Baghiu Noel, clasa a III-a B, de la Școala Gimnazială Zelk Zoltán, orașul Valea 

Lui Mihai; 
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12. Szűcs Botond, clasele a VII-a B, de la Școala Gimnazială „dr. Balási József”, 

comuna Curtuișeni 

 

*Zonele de implementare a SMID: 

• zona 1B –  Biharia, Borş, Ceica, Cetariu, Copăcel, Drăgeşti, Girişu de Criş, 

Hidişelu de Sus, Holod, Ineu, Lăzăreni, Nojorid, Oşorhei, Paleu, Săcădat, 

Sânmartin, Sântandrei, Sârbi, Spinuş, Tileagd, Vârciorog, Husasău de Tinca, 

Gepiu, Sălard, Toboliu; 

• zona 2– oraşul Aleşd şi comunele Aştileu, Auşeu, Borod, Bratca, Brusturi, Bulz, 

Lugaşu de Jos, Măgeşti, Şinteu, Şuncuiuş, Ţeţchea, Vadu Crişului; 

• zona 3– compusă din oraşul Salonta şi comunele Avram Iancu, Batăr, Cefa, 

Ciumeghiu, Cociuba Mare, Mădăras, Olcea, Tinca, Tulca, Sânicolau Român; 

• zona 4– oraşele Beiuş, Nucet, Ştei, Vaşcău, respectiv comunele Budureasa, 

Bunteşti, Căbeşti, Căpâlna, Cărpinet, Câmpani, Criştioru de Jos, Curăţele, 

Dobreşti, Drăgăneşti, Finiş, Lazuri de Beiuş, Lunca, Pietroasa, Pocola, 

Pomezeu, Răbăgani, Remetea, Rieni, Roşia, Sâmbăta, Şoimi, Tărcaia, Uileacu 

de Beiuş; 

• zona 5– oraşul Marghita şi comunele Abram, Abrămuţ, Boianu Mare, Balc, 

Buduslău, Chişlaz, Derna, Popeşti, Suplacu de Barcău, Tăuteu, Viişoara; 

• zona 6- oraşele Săcuieni şi Valea lui Mihai şi comunele Sâniob, Cherechiu, 

Curtuişeni, Diosig, Roşiori, Sălacea, Şimian, Tarcea, Tămăşeu. 

 

 

Parteneri „Luna curățeniei”: 

Consiliul Județean Bihor 

Inspectoratul Școlar Județean Bihor 

Episcopia Ortodoxă Română – Oradea 

Episcopia Greco-Catolice de Oradea 

Episcopia Reformată de pe lângă Piatra Craiului 

Biserica Romano-Catolică – Episcopia de Oradea 

Comunitatea Baptistă Oradea 

Comunitatea Penticostală Regională Oradea 

Agenția de Protecție a Mediului – Bihor 
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Facultatea de Protecția Mediului – Oradea 

Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA, Direcția Silvică Bihor 

 

Parteneri media: 

Bihoreanul 

Jurnalul bihorean 

Bihari Naplo 

Crișana 

Radio Transilvania 

Radio Plusz 

Radio Favorit FM 

 


