
Strada nu este cos de gunoi 

 

Ce îi determină pe oameni să arunce pe jos hârtii, resturi, ambalaje sau alte resturi? 

Cred că lipsa inițiativelor este o problemă și trebuie atrasă atenția cetățenilor într-un mod 

serios si practic, prin companii de informare, cum ar fi: să se fotografieze gunoaiele aruncate 

si să se afișeze imaginile în locuri publice pentru a-i face conștienți pe oameni. 

    Cred că este nevoie de o acțiune pe termen lung pentru cei care murdăresc orașul. In 

Paris, amenda pentru o țigară aruncată este de 35 euro. In Singapore, probabil cel mai curat 

oraș din lume, există agenți ce supraveghează zonele centrale aglomerate și ii amendează pe 

cei care greșesc. O amendă poate ajunge până la 700 euro. Ca să nu vă mai zic, că la ei guma 

de mestecat este interzisă. Si in Suedia, o tara cu un înalt grad de civilizație, există această 

problemă. Acolo amenda e in jur de 120 euro.  Și poți face închisoare un an, exemplul poate 

continua, firește. 

    Intre prioritățile administratorilor unui oraș, bunul trai al locuitorilor ar trebui sa fie 

cât mai sus pe listă. Iar bunul trai începe pentru mine cu curățenia orașului. 

      Primăria orașului alocă fonduri speciale pentru a curăța străzile, iar acestea sunt 

alcătuite din taxa venite din bugetul tău. 

Curățenia stradală iți scoate bani din buzunar ori de câte ori vei arunca resturile pe 

lângă coșul de gunoi, motiv pentru ar trebui să te gândești de două ori înainte de a abandona 

pe stradă, fie și o gumă de mestecat. 

Strada nu este o groapă de deșeuri, tocmai de aceea ar trebui să cumpărăm pentru 

uzul personal coșuri de gunoi adecvate caselor noastre sau să nu trecem cu vederea coșurile 

de gunoi stradale amplasate cu un scop precis – asumarea bunului-simț! 

 

                                                             The street is not a garbage can 

 

     What determines people to throw paper, wrappers, or other debris on the ground? I 

think the lack of initiative is a problem and we must draw the attention of the citisens in a 

serious and practical way,through Information campaigns like photographing the garbage 

that is thrown and showing the images in public places to make the people aware.  

I think we need an action in the long run for those who make the city dirty. In Paris, 

the fine for a cigarette thrown on the ground is 35 euro. In Singapore, probably the cleanest 

city in the world, there are agents who supervise the central, crowded areas and give fines to 

those who do wrong. A fine can get up to 700 euro. Not to mention that to them chewing gum 

is banned! And in Sweden, a country with a high degree of civilisation, there exists this 

problem. There, the fine is    around 120 euro. And you can go to prison for a year and the 

example can obviously go on.  

Between the priorities of the administrators of a city, the good living of the inhabitants 

should be as high as possible on the list. And to me, good living begins with the cleanliness of 

the city.  

The town hal provides special funds for cleaning the streets, and these are formed from 

taxes coming from your budget.  

The cleanliness of the streets gets money out of your pocket every time you throw the 

waste Next to the garbage can, a reason why you should think twice before throwing even 

chewing gum.  

The street is not a garbage dump, that is just why you should buy garbage cans 

adequate to our houses, we should not overlook street garbage cans placed there for a purpose 

- assuming common sense! 
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