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Continuă întâlnirile cu cetăţenii în cadrul campaniei SIBIUL RECICLEAZĂ
Prima întâlnire cu cetăţenii din mediul urban în cadrul campaniei de informare şi conştientizare
SIBIUL RECICLEAZĂ are loc la Agnita, în data de 20 aprilie 2012.
Locuitorilor prezenţi la întâlnire le este prezentat modul în care vor fi gestionate deşeurile generate în
oraşul lor. De asemenea, sunt proiectate filmele publicitare ale proiectului şi au loc discuţii libere
privind modul de gestionare a deşeurilor.
La sfârşitul întâlnirii sunt distribuite materiale promoţionale şi materiale tipărite, între care, pentru
mediul urban, pliantul care explică modul de colectare separată a deşeurilor. De asemenea, cu această
ocazie este prezentat pentru prima dată afişul campaniei, care are ca temă prevenirea generării
deşeurilor, îndemnând cumpărătorii să aleagă produse cât mai puţin ambalate.
Întâlnirile cu cetăţenii au demarat din data de 28 martie 2012, când reprezentanţi ai Consiliului
Judeţean şi ai echipei de Asistenţă tehnică şi supervizarea lucrărilor de construcţii au început
deplasările în fiecare unitate administrativ teritorială din judeţ pentru a informa în mod direct cetăţenii
despre prevederile proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN
JUDEŢUL SIBIU, cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.
După primele întâlniri, desfăşurate în comunele Alţîna, Roşia şi Vurpăr în luna martie 2012, au urmat
în luna aprilie întâlniri în comunele Nocrich, Marpod, Chirpăr, Bruiu, Porumbacu de Jos, Cîrţa,
Cîrţişoara, Racoviţa şi Turnu Roşu.
În luna aprilie se vor mai desfăşura întâlniri la Boiţa, Sadu şi Tălmaciu.
În cadrul campaniei SIBIUL RECICLEAZĂ se vor desfăşura în total 70 de întâlniri pe parcursul
anului 2012 şi în prima parte a anului 2013. În municipiile Mediaş şi Sibiu se vor organiza în anul
2012 întâlniri de mai mare amplitudine, care se vor repeta în anul 2013.
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