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1. Introducere 

În prezent, cantitățile mari de deșeuri care rezultă anual ca urmare a activităților antropice 

reprezintă o problemă majoră pentru întreaga populație mondială. De-a lungul timpului, structurile 

mondiale au încercat să aducă numeroase soluții pentru a stopa problema reziduurilor și cea a 

reciclării materialelor refolosibile. Reglementările aduse de Uniunea Europeană propun o 

dezvoltare durabilă prin prisma reciclării și gestionării inteligente a deșeurilor.  

Uniunea Europeană produce anual peste 2.5 miliarde de tone de deșeuri. În prezent, își 

actualizează legislația privind gestionarea deșeurilor pentru a promova trecerea la un model durabil 

și sustenabil din punct de vedere ecologic, cunoscut sub numele de economia circulară. Economia 

circulară este un model de producție și consum care are ca scop extinderea ciclului de viață al 

produselor, prin reutilizarea, repararea, renovarea și reciclarea acestora.  

Trecerea la o economie mai circulară ar putea economis,i în companiile din UE, 600 de mld 

de euro, reducând presiunea umană asupra mediului și emisiile totale de gaze cu efect de seră. 

Acest tip de economie ar îmbunătăți totodată securitatea aprovizionării cu materii prime, ar crește 

competitivitatea și ar stimula inovarea.  

În Timișoara și județul Timiș, interesul pentru dezvoltarea unei economii circulare a crescut 

din ce în ce mai mult în ultimii ani, existând numeroase workshop-uri, dezbateri, webinarii și 

propuneri pe această temă. Ultimul astfel de eveniment a avut loc în data de 15 decembrie 2021, 

fiind organizat în cadrul evenimentului „Western Balkan Circular and Climate Innovation 

BEACONS”, aducând laolaltă specialiști din patru țări.  

Planul județean de gestionare a deșeurilor în județul Timiș prezintă faptul că cantitățile de 

deșeuri menajere și similare colectate separat este în continuă creștere, acest trend fiind mai evident 

în special în mediul urban, și implicit, și în municipiul Timișoara (fig. 1).  

 

Fig. 1. Evoluția cantității de deșeuri generate în județul Timiș, în perioada 2014-2018  

(sursa: Planul județean de gestionare a deșeurilor în județul Timiș) 
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Compoziția deșeurilor municipale a fost estimată, în anul 2018, pe baza raportărilor 

operatorilor de salubrizare și ale operatorilor colectori de deșeuri reciclabile de la populație (fig. 

2). Cele mai mari cantități se regăsesc în cazul deșeurilor biodegradabile (53,25%), a hârtiei și 

cartonului (15,02%), precum și a plasticului (14,41%).  

 

Fig. 2. Compoziția procentuală, pe tip de material, a deșeurilor menajere și similare colectate, 

 în anul 2018 (sursa: Planul județean de gestionare a deșeurilor în județul Timiș) 

 

Proiectului nostru constă în încurajarea administrației timișorene de a investi în proiecte de 

reciclare și colectare separată a deșeurilor, cu scopul de a îmbunătăți calitatea vieții pentru 

locuitorii orașului de pe Bega, aceasta fiind totodată și o soluție de locuire, mobilitate și urbanism, 

pentru că un mediu curat este în același timp un mediu calitativ, atractiv, cu cetățeni mulțumiți și 

fericiți.  

Ceea ce ne-a motivat să alegem această temă a fost exemplul de bună practică oferit de 

localitatea Ciugud, din județul Alba, un „Smart Village”, care investește în astfel de proiecte și 

care va fi prezentat pe scurt în capitolele care urmează.  
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2. Cartierele Timișoarei 

În momentul actual, Timișoara reunește 24 de cartiere, apărute în diferite momente istorice. 

Cartierul Cetate este cel mai vechi cartier al orașului, acesta formându-se pe locul vechii cetăți 

medievale a Timișoarei, ale cărei rămășițe se mai regăsesc și astăzi prin diferite părți ale cartierului. 

De asemenea, Cartierul Mehala reprezintă un alt cartier vechi al orașului, numele lui provenind 

din limba turcă, unde înseamnă mahala, suburbie, pe când cartierul Calea Aradului este un cartier 

relativ nou al orașului, numele lui venind de la șoseaua ce leagă Timișoara de Arad.  

Timișoara reunește cartierele: Blașcovici, Braytim, Bucovina-Mehala, Calea Aradului, Calea 

Lipovei, Calea Șagului, Cetate, Ciarda Roșie, Circumvalațiunii, Dâmbovița, Elisabetin, Fabric, 

Freidorf, Ghiroda, Girocului, Plopi-Kuncz, Olimpia-Stadion, Ronaț, Soarelui, Steaua-Fratelia, 

Tipografilor, Torontalului, Zona Odobescu.  

Conform unei analize a evaluării nivelului de trai, aplicate asupra unui eșantion din populația 

Timișoarei, de către o echipă de cercetători ai Universității de Vest din Timișoara, peste 70% dintre 

persoanele chestionate între anii 2016-2020, consideră că Timișoara merge per total într-o direcție 

bună. Cu toate acestea, când vine vorba de problemele de mediu, din barometru reiese că peste 

jumătate din locuitorii orașului sunt nemulțumiți de curățenia din oraș, iar în procente similare îşi 

declară insatisfacţia cu privire la nivelul zgomotului, calitatea apei sau a aerului (fig. 3). 

 

Fig. 2. Gradul de satisfacție față de aspecte legate de mediul înconjurător în Timișoara  

(sursa: Barometrul calității vieții în Municipiul Timișoara 2020) 

 

Timișoara a fost primul oraș din România care a introdus un sistem dual de colectare selectivă 

a deșeurilor, în anul 2007, urmând ca în anul 2014, să fie introduse 68 de clopote verzi pentru 

colectarea sticlei și clopote albastre pentru hârtie. Inițial, oamenii nu au respectat acest sistem, 

numeroase asociații de locatari primind amenzi crase ca urmare a nerespectării legii. În urma 

verificării realizate de către inspectorii de mediu în cartierele Timișoarei, a reieșit faptul că 

populația începe să se obișnuiască cu acest sistem de colectare, probleme existând dodoar în 

cartierele de blocuri mai aglomerate (zona Buziașului, zona Dacia).  
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3. Ciugud, un „Smart Village” 

Ciugud este o comună din județul Alba, România, așezată în Podișul Transilvaniei, pe culoarul 

Alba Iulia – Turda – Cluj. Este cunoscută ca fiind o comună a premierelor, comuna care a atras 

cele mai multe fonduri europene în anul financiar 2007-2013 și mai ales pentru adoptarea 

conceptului de “smart village”. Conform Asociației Române pentru Smart City, principala 

autoritate a Industriei Smart City din România, “Satele inteligente (Smart Village) sunt comunități 

din zonele rurale care utilizează soluții inovatoare pentru a îmbunătăți viața locuitorilor, pentru 

eficientizarea actului administrativ și dezvoltarea mediului economic bazându-se pe punctele forte, 

oportunitățile locale și cele mai noi tehnologii, explică”. Acestea au ca obiective oferirea sătenilor 

un stil de viață cât mai sustenabil, sănătos și modern, păstrând în același timp valorile, tradițiile și 

obiceiurile comunităților rurale, eliminarea decalajelor digitale dintre zonele urbane și cele rurale 

și folosirea datelor din comunitate pentru a înțelege punctele tari și punctele slabe, astfel încât să 

valorifice oportunitățile locale și să reducă amenințările. 

În anul 2000, comuna avea circa 2 600 locuitori, iar în prezent are circa 3 600, numere ce arată 

investițiile pe cap de locuitor care s-au făcut din bani europeni și eficiența inițiativei “smart”. Sub 

motto-ul comunei “”Ciugud To Be True”, s-au realizat o serie de proiecte inedite pentru ruralul 

românesc: Ciugud este prima comună din România cu pistă pentru biciclete și internet wireless în 

spațiile publice, prima comună care a introdus aparate automate pentru plătirea taxelor și 

impozitelor locale, montate în fiecare sat, comuna cu sistem de iluminat public inteligent prin 

panouri fotovoltaice și o microcentrală eoliană și un sistem inteligent de supraveghere video pentru 

prevenirea faptelor antisociale, comuna cu cel mai mare număr de staţii de încărcare pentru 

autovehiculele electrice în raport cu populaţia, având o staţie de încărcare la aproximativ 1.000 de 

locuitori, comuna în care nu există locuință fără utilități (apă, canal, gaze naturale, fibră optică) și 

străzi neasfaltate, fiind asfaltați chiar și 26 de kilometri de drumuri de câmp. Primăria comunei 

este și prima instituție din mediul rural din România care este alimentată cu energie regenerabilă. 

Administrația locală a construit o parcare cu opt locuri, care este acoperită cu panouri fotovoltaice, 

generând suficientă energie pentru a alimenta clădirea instituției. 

În anul 2019, la Ciugud a fost deschisă prima şcoală smart din mediul rural din România, un 

proiect care are ca scop dezvoltarea şi reforma educaţiei din zona rurală. Școala a primit finanțări 

în urma câștigării competiției “RO SMART în Țara lui Andrei” și își propune să demonstreze că 

tehnologia poate fi o soluție prin care poate crește nivelul educației în zonele rurale și prin care 

copiii pot fi atrași de acest proces. Copiii beneficiază de cărți în format digital, table interactive, 

cataloage electronice și o platforma prin care profesorii comunică cu elevii, dar și cu părinții. De 

asemenea, iluminatul în școală este inteligent, ajustându-și intensitatea în funcție de lumina de 

afară pentru a proteja ochii copiilor, iar ventilația se ajustează în funcție de condițiile din clasă 



(nivelul de CO2, temperatura, etc.). Pentru copiii care nu pot fi prezenți din cauza unor probleme 

medicale, s-a creat un sistem audio-video prin care se pot conecta la clasă de acasă. 

Recent, Ciugud a devenit şi prima comunitate din România care şi-a lansat propria monedă 

virtuală: CIUGUban. Proiectul presupune montarea în comună a unor staţii de preluare şi reciclare 

a ambalajelor, unde cetăţenii vor putea depune sticlele, PET-urile şi dozele de aluminiu, iar în 

schimbul acestora vor primi monede virtuale, CIUGUbani, care vor putea fi folosite în comunitate. 

Prima astfel de stație a fost montată în curtea școlii, fiind personalizată sub forma unui roboțel. 

Potrivit comunicatului Primăriei, acesta a fost numit „Verzulică – roboțelul reciclator”, iar copiii 

sunt provocați, până la sfârșitul vacanței de vară, să recicleze cât mai multe ambalaje și să colecteze 

cât mai multe monede virtuale. La începutul noului an școlar, monedele virtuale colectate vor fi 

convertite în bani reali, pe care copiii îi vor putea folosi pentru a finanța mici proiecte și activități 

educaționale sau extrașcolare.  

În cea de-a doua fază a proiectului, administrația locală din Ciugud va monta astfel de stații 

de reciclare și în alte zone din comună, iar cetățenii ar putea primi în schimbul monedelor virtuale 

reduceri la magazinele sătești, care vor intra în acest program.Primăria Ciugud analizează 

posibilitatea ca, în viitor, cetățenii să poată folosi monedele virtuale pentru a primi anumite 

reduceri de taxe sau impozite, idee care ar presupune inclusiv promovarea unei inițiative legislative 

în acest sens. Proiectul vine și în contextul în care România este unul dintre statele europene cu 

cel mai mic grad de colectare a ambalajelor reciclabile și autoritățile locale sunt obligate să 

plătească anual sume importante de bani pentru neîndeplinirea obligațiilor de mediu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Conceptul de economie circulară implementat în Timșoara 

Robotul „Verzulică”1 este un aparat inteligent de colectare selectivă a deșeurilor, care oferă 

ciugudenilor, în schimbul materialelor reciclabile, monezi virtuale, denumite „CIUGUbani”. Stația 

de colectare este amplasată în curtea Școlii Gimnaziale din Ciugud, având un nume personalizat, 

prietenos și atractiv pentru copii: “Verzulică – roboțelul reciclator”. Copiii au, ca provocare, să 

aducă la stație cât mai multe ambalaje până la sfârșitul vacanței de vară, iar monede emise de 

aparat le pot folosi ca bani reali la începutul anului școlar “pentru a finanța mici proiecte și 

activități educaționale sau extrașcolare”. 

Sistemul de recompensare a reciclării și valorificarea ingenioasă a monedelor, în forma 

actuală, aparține Primăriei din Ciugud, stația fiind implementată în parteneriat cu Envipco, o 

companie americană de aparate de tip Reverse Vending Machines, alături de Școala din Ciugud. 

Prin proiectul nostru, dorim să aducem în mod practic economia circulară, prin accentuarea 

nevoii acute de reciclar,e pe care o resimte Timișoara în prezent. Propunem, deci, implementarea 

unui astfel de roboțel în cele mai importante puncte din fiecare cartier din Timișoara, puncte pe 

care le vom evidenția în capitolul următor. Cunoaștem deja faptul că în Timișoara există deja mai 

multe puncte de reciclare a deșeurilor, acestea fiind localizate de obicei la intrarea celor mai mari 

și mai aglomerate supermarketuri. Datele arată că la nivelul anului 2021, existau în Timișoara, 15 

puncte care colectau baterii și becuri uzate, 12 puncte pentru hârtie și PET-uri, 9 puncte pentru 

ulei de gătit uzat, 4 puncte pentru polistiren și 3 puncte pentru carton. În privința dozelor de 

aluminiu, nu există puncte de reciclare (https://econub.com/). 

La o populație de peste 300000 de locuitori, numărul punctelor de reciclare în Timișoara 

este insuficient, acestea nereușind să deservească nevoile reale ale populației. Ba mai mult, acestea 

puncte sunt de cele mai multe ori situate la distanțe mari față de cetățeni, iar lipsa unei recompense 

reale în urma reciclării aduce reticență și indiferență, în sufletele oamenilor, cu privire la reciclare.  

Ideea noastră merge și mai departe și crește în complexitate în momentul în care propunem, 

de asemenea, răsplătirea timișorenilor care aduc PET-uri, sticle, doze de aluminiu ș.a.m.d., pentru 

a fi reciclate. Sugestia noastră se referă la crearea unui sistem de recompensare, pe cartiere. 

Recomandăm împărțirea anului calendaristic în mai multe perioade de reciclare, astfel că la finalul 

fiecărei etape, cartierul cu cele mai multe monede virtuale, să fie recompensat cu realizarea unui 

proiect relevant, care rezolvă o problemă acută de mediu cu care se confruntă zona respectivă, cum 

ar fi: dezvoltarea managementului durabil al resurselor de apă, gestiunea deșeurilor urbane și 

industriale, monitorizarea și rezolvarea problemelor legate de poluarea solurilor, a apei, a aerului 

etc. 

 
1 https://www.edupedu.ro/video-robotul-verzulica-statia-de-colectare-inteligenta-a-reciclabilelor-din-ciugud-dan-
lungu-coordonator-copiii-din-comuna-colecteaza-ambalaje-si-primesc-monede-virtuale-care-pot-fi-folosit/ 



5. Identificarea potențialelor zone. Studiu de teren 

Exemplul de bună practică al localității Ciugud, ne-a demonstrat conștiinciozitatea, 

seriozitatea și bucuria copiilor de a recicla. Elevii Școlii Gimnaziale din Ciugud sunt învățați încă 

de la vârste fragede, într-un cadru instituționalizat, despre cât de importantă este reutilizarea 

materialelor pentru menținerea unui mediu curat și sănătos.  

Pornind de la acest aspect, considerăm că cele mai adecvate puncte pentru instalarea unor 

astfel de roboți reciclatori sunt principalele școli gimnaziale ale fiecărui cartier din Timișoara. 

Astfel, copiii ar fi încurajați pe de-o parte, de profesorii de la clasă, și pe de altă parte, de părinți, 

să aducă de acasă sticle de plastic, doze de aluminiu, hârtie sau carton pentru ca acestea să fie 

reciclate. Ba mai mult, primirea unei recompense, în urma realizării acestui gest, ar încuraja 

competitivitatea copiilor, existând astfel pe lângă motivația extrinsecă, adusă de cei din exterior, 

și o motivație intrisecă, de a recicla din ce în ce mai mult, pentru a aduna din ce în ce mai multe 

monede virtuale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Potențiale școli pentru localizarea roboților reciclatori 

 



6. Costuri și materiale necesare 

Proiectul își propune, în primul rând, să educe viitorii cetățeni ai comunității noastre. 

Indiferent că locuim la oraș sau la sat, protejarea mediului trebuie să fie o prioritate pentru 

administrațiile locale, dar și pentru cetățeni. Astfel, proiectul vine și în contextul în care România 

este unul dintre statele europene cu cel mai mic grad de colectare a ambalajelor reciclabile. 

Mediul este cea mai importantă moștenire pe care o lasă celor din viitor. Pentru un viitor 

curat este nevoie ca noi, cei din prezent, să ne implicăm activ în protejarea naturii și în reducerea 

poluării. Din păcate, ambalajele de aluminiu, plastic și sticlă ajung acum, de cele mai multe ori, în 

râuri și în natură. 

 Cetățenii vor putea depune sticlele, PET-urile și dozele de aluminiu (fig.), iar în schimbul 

acestora vor primi monede virtuale, care vor putea fi folosite în comunitate. 

Fig. . Depunerea sticlelor, PET-urilor, 

dozelor de   aluminiu (sursa: digi24.ro)                              
Fig. .  Bon ecobani  

(sursa:  europafm.ro)

 

Cele necesare pentru acest proiect ar fi în primul rând spațiul unde să fie amplasat stația de 

reciclare (fig.3.), un loc unde toți cetățenii să aibă acces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. . Stația de reciclare (sursa: click.ro) 

 

 

https://s.iw.ro/gateway/g/ZmlsZVNvdXJjZT1odHRwJTNBJTJGJTJG/c3RvcmFnZTA3dHJhbnNjb2Rlci5yY3Mt/cmRzLnJvJTJGc3RvcmFnZSUyRjIwMjEl/MkYwNiUyRjA4JTJGMTMzNjEwMl8xMzM2/MTAyX2NpdWd1YmFuLW1vbmVkYS12aXJ0/dWFsYS1jaXVndWQuanBnJnc9MTIwMCZo/PTYzMCZ6Yz0xJmhhc2g9YjBiMGY2MGI1MjE2NWM3MjgzMDViYTM3MTYyM2I0MDU=.thumb.jpg
https://www.europafm.ro/wp-content/uploads/2021/06/ciugud.jpg
https://cdn.adh.reperio.news/image-e/e80c5f9e-7871-44cf-878a-6a2df27beed5/index.jpeg?p=w%3D650%26f%3Dwebp%26q%3D91


7. Concluzii 

În Uniunea Europeană și implicit și în Timișoara există o mare nevoie de a introduce cu 

adevărat conceptul de economie circulară, întrucât prin intermediul ei, durata de viață a materiilor 

prime folosite pentru realizarea produselor crește considerabi, iar acestc lucru duce în final la 

reducerea la minim a deșeurilor.  

Astfel, încurajarea cetățenilor de a recicla reprezintă o posibilă metodă de creștere a cantității 

de materii reciclate și deci, de a crea în jurul nostru un mediu mai curat, mai sănătos și mai verde.  

Credem că acest proces, aplicat în numeroase țări occidentale care au conștientizat deja nevoia 

de reutilizare a produselor și materialelor existente, poate fi aplicat și la noi, într-un mod mai 

interactiv și mai prietenos, exact așa cum ne demonstrează exemplul localității Ciugud, din județul 

Alba.  
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