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DE CE REC MOLDOVA PROIECTUL ȘI-A PROPUS ACEASTĂ ACTIVITATE?
Managementul deşeurilor menajere solide
este una din problemele prioritare de mediu în ţările din regiunea Mării Negre, în
special în fostele ţări ex-sovietice, deoarece acestea sunt şi vor fi o sursă importantă
de poluare a mediului.
Poluarea cauzată de deşeuri afectează calitatea tuturor componentelor de mediu,
inclusiv sănătatea populaţiei. Este necesară întreprinderea unor măsuri concrete
în promovarea unui sistem adecvat de gestionare a deșeurilor, inclusiv promovarea
colectării separate a deșeurilor.
La data de 02 februarie a anului curent s-a
dat start proiectului ”Creșterea Nivelului
de Conștieintizare Publică privind Managementul Deșeurilor Municipale Solide în
Nord-Vestul regiunii Mării Negre” care va
fi implementat în perioada februarie 2012 –
august 2013.

Proiectul dispune de finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene prin
Programului Operațional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre.
Aria de acoperie a proiectului cuprinde teri-
toriul a patru state: Republica Moldova,
România (jud. Galați), Bulgaria (reg.
Burgas) și Ucraina (reg. Odessa).
Proiectul a fost elaborat de REC Moldova
în cooperare cu partenerii săi - Centrul de
Consultanță Ecologică Galați (România),
AO ”Europe and We” Pomorie (Bulgaria),
Centrul de Consultanță Ecologică Cahul
și AO ”Cutezătorul” Fălești (R. Moldova),
în speranța de a atinge un nivel mai înalt
de cooperare și parteneriat în regiune,
prin dezvoltarea economică și socială a
regiunilor din bazinul Marii Negre într-un
mod durabil.
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INFORMAȚII GENERALE
Deșeul - deșeul poate fi o substanță, obiect, produs etc., care nu mai este folosit și pe
care deținatorul îl aruncă sau are intenția și/sau obligația să îl arunce.

DESPRE REC MOLDOVA
Centrul Regional de Mediu Moldova (REC Moldova) a fost înfiinţat în Republica Moldova în 1998
prin acordul bilateral semnat de Guvernul Republicii Moldova (Ministerul Mediului) şi Comisia Europeană. REC Moldova
este o organizaţie independentă, non-profit, apolitică cu caracter
internaţional şi misiunea ei constă în soluţionarea problemelor de
mediu din Moldova şi din ţările vecine, prin promovarea cooperării,
atât la nivel naţional, cât şi cel local şi regional între ONG-uri, instituţii
guvernamentale, sectorul privat, comunităţi locale şi alte părţi interesate. REC Moldova, prin proiectele implementate, valoarea cărora constituie circa 6 mln Euro, a susţinut dezvoltarea unui schimb liber de
info

rmaţie în domeniul mediului şi a consolidat participarea publicului
în procesul de luare a deciziilor de mediu, în acest fel susţinând dezvoltarea unei societăţi civile democratice în Republica Moldova.
Din anul 2006 drept Fondatori al REC Moldova au devenit Guvernul României, Ministerele de Mediu din Cehia, Letonia si
Estonia, iar Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și
Irlandei de Nord a devenit un Partener Asociat.

Reciclarea reprezintă operațiunea de valorificare a deșeurilor prin care acestea sunt
transformate în produse, materiale sau substanțe noi pentru a-și îndeplini funcția lor
inițială sau pentru alte scopuri.
Prin colectarea separată a deșeurilor reciclabile:
• Reducem cantitațile de deșeuri care ajung la depozit;
• Economisim materie primă, energie, bani și timp;
• Protejăm pădurile și aerul curat;
• Reducem poluarea aerului și a apei;
• Câștigăm spațiu de depozitare pentru restul deșeurilor.

*NU abandonați deșeuri de orice fel pe domeniul public!
*NU depuneți pungi de gunoi menajer lângă pubele!
Colectarea selectivă presupune colectarea diferențiată a deșeurilor de ambalaje (pe tipuri de deșeuri sau sortimente de materiale), a deșeurilor menajere sau
altor tipuri de deșeuri.

CEI 4 R - “REDUCE, REFOLOSEȘTE, RECICLEAZĂ, REGÂNDEȘTE!”
Reduce!
Alimentele sau celelalte produse pe care le cumpărăm sunt învelite în
material sau ambalaj, necesar pentru a le proteja și promova. Trebuie să
ne asigurăm că alimentele pe care le cumpărăm dispun de ambalaj atât
cât le este necesar și că ulterior acesta poate fi reutilizat sau reciclat. Să
nu luăm ambalaj în plus! (pentru care, apropo, tot noi plătim!)

Refolosește!
Soluția pentru a reduce cantitatea de deșeuri pe care o trimitem la groapa de gunoi / stația de sortare este aceea de a găsi modalități de reutilizare a acestora. Se pot da la schimb, se pot dărui celor ce au nevoie sau
pof fi folosite în alte scopuri.
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Reciclează!
Când reciclăm, luăm materialele care nu mai pot fi folosite, lucruri pe
care le considerăm deșeu și le transformăm în produse noi. Reciclarea
ține deșeurile departe de groapa de gunoi și salvează resurse naturale
prețioase, precum și energie și bani.

CONSECINŢELE MAJORE ALE POLUĂRII APEI ŞI SOLULUI

Regândește!
Trebuie să fim atenți ce lucruri utilizăm și cum le utilizăm. Înainte de a
utiliza sau de a achiziționa un produs, și nu după, trebuie să analizăm
rentabilitatea acestuia din mai multe perspective. Regândirea acțiunilor
noastre și optarea pentru produse ecologice zi de zi ar salva planeta de
„invazia” deșeurilor.

POLUAREA APEI ŞI A SOLULUI

Efectele poluării se văd atât pe termen
lung, cât și pe termen scurt. Iată mai
multe consecințe ale poluării apelor dulci
de pe planeta noastră:
Problema raportului dintre om și mediul
ambiant a devenit vizibilă odată cu revoluţia industrială şi, mai cu seamă, cu noua
revoluţie tehnico-ştiinţifică. Dezvoltarea economică și tendințele spre confort
tot mai mare au acaparat toate domeniile, uitându-se de importanța echilibrului
natural pentru existența specie umane.
Astfel, au fost poluate grav solul, apa şi
aerul; au dispărut sau sunt pe cale de dispariţie multe specii de plante și animale,
iar omul este confruntat, la rândul lui, cu
diverse maladii cauzate de poluare, fenomen ce cuprinde întregul glob.
* Termenul de poluare (lat. pollo, polluere
- a murdări, a profana) desemnează orice
activitate care, prin ea însăşi sau prin consecinţele sale, aduce modificări echilibru6

lui biologic, influenţând negativ ecosistemele naturale şi / sau artificiale cu urmări
nefaste pentru activitatea economică,
starea de sănătate şi confortul omenirii.
Ca rezultat al activităților din industrie,
agricultură și tehnologie, se creează cantităţi tot mai mari de noi deşeuri. Într-un
mediu ecologic echilibrat, deșeurile putrezesc, producând materiale noi, utile; frunzele căzute creează un îngrăşământ natural care îmbogăţeşte solul; excrementele
animalelor sunt descompuse de insecte
și organisme mai mici, eliminând din nou
în aer și în sol elemente importante. Un
asemenea mediu, în care prosperă multe
forme de viaţă, ar trebui să fie un model
pentru viaţa modernă.

-- Agenţii patogeni - boli virale, bacteriene
şi parazitare;
-- Compuşii organici biodegradabili și conţinutul de oxigen - reprezintă în continuare o problemă mare, deoarece mulţi
compuşi organici sunt puţin cunoscuţi.
-- Suspensiile - din râuri şi lacuri sunt un
transportator major de poluanţi;
-- Nitraţii - pot afecta sănătatea omului și
sunt generaţi mai ales de agricultură;
-- Salinitatea - se produce din cauza irigaţiilor excesive, a mineritului, presărării pe
şosele, supraexploatării apelor subterane;
-- Metalele grele - Prin marea lor toxicitate
sunt o problemă gravă, ele provenind mai
ales din industrie, depozite de deşeuri;
-- Micropoluanţii organici - sunt în princi-

pal pesticidele și se epurează greu şi au
o mare diversitate, fiind greu de identificat individual;
-- Acidificarea - cauzele principale sunt
ploile acide, apele de mină, poluarea cu
nitraţi a solului. Există mari diferenţe
de abordare şi decalaje în lume. Astfel, ţările tehnologic avansate sunt în
ultimele decenii în curs de a-şi reface
măcar parţial calitatea apelor grav afectată în perioada 1900 -1950, pe când
cele în curs de dezvoltare sunt acum în
plin proces de a îşi degrada apele.
Toate aceste consecințe se rezulă la concluzia că gestiunea deșeurilor necesită
adoptarea unor măsuri specifice, adecvate fiecărei faze de eliminare a deșeurilor
în mediu. Respectarea acestor măsuri trebuie să facă obiectul activităţii de monitorizare a factorilor de mediu afectaţi de
prezența deşeurilor.
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infecţioase, mutagene, radioactive și pot
emite gaze toxice în contact cu apa, aerul
sau un acid.

PROBLEMATICA DEȘEURILOR

Deșeurile menajere
Categoria de deşeuri la care omul, prin
activităţile lui zilnice, contribuie direct
este cea a deşeurilor menajere.
După posibilităţile de valorificare reziduurile menajere sunt de mai multe tipuri:
-- compostabile, respectiv resturi organice
rezultate de la pregătirea hranei, hârtie, oase, textile;
-- combustibile: lemn, cauciuc, materiale
plastice;
Tipuri de deșeuri
Deşeurile sunt materiale considerate fără
valoare sau fără utilitate. Contactul omului cu deșeurile poate surveni fie în mod
direct, prin acumularea haldelor de gunoi
în apropierea zonelor de locuit, fie indirect,
prin scurgerile în sol, apă subterană sau apă
de suprafaţă şi emisie în atmosferă.
Clasificarea deșeurilor
Din punct de vedere al naturii şi locurilor
de producere, deşeurile se clasifică astfel:
-- deșeuri din industria de extracție – sunt
reprezentate de fragmente de roci şi
minereuri sărace. Acestea sunt depuse
de regulă la gura minei în zone neamenajate expuse periodic eroziunii şi spălării de către apele de suprafaţă.
-- deșeuri industriale - provin în general
din industria prelucrătoare (textilă, a
lemnului, alimentară).
-- deșeuri din construcţii – reprezintă materialele provenite din demolarea construcţiilor și din resturile de materiale rămase
de la şantierele de construcţii civile și
industriale.
-- deşeuri stradale – sunt reprezentate de
hârtie, plastic, resturi ceramice și sticle,
moloz, resturi alimentare, resturi vegetale, metale și praf, acumulate în zonele
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stradale din activităţi cotidiene.
-- deşeuri menajere – sunt reziduurile solide colectate de la locuinţele populaţiei
și sunt reprezentate prin: hârtie, plastic, material textil, ceramică, metal,
sticlă, ambalaje, diverse substanţe chimice, baterii, anvelope, uleiuri şi nu în
ultimul rând resturi alimentare.
-- deșeuri agricole – sunt constituite din
resturi vegetale, precum cocenii şi paiele. Din zootehnie rezultă mari cantităţi
de gunoi de grajd şi dejecţii animaliere.
-- deșeuri periculoase – aceste substanţe
nu se folosesc direct de către om, însă
cele mai multe sunt utilizate la fabricarea multor produse finite necesare omului. Dintre acestea amintim: vopsele,
solvenţi, insecticide, pesticide, acizi,
compuşi metalici etc.
-- deșeuri radioactive – sunt rezultate din
activităţi industriale, medicale şi de
cercetare. Cele mai mari cantităţi provin din activitatea de producere a energiei electrice.
Deșeurile, în marea lor majoritate, pot
deveni periculoase în condiţii precare de
depozitare sau de transport. Astfel, ele
pot deveni explozive, oxidante, inflamabile, iritante, toxice, cancerigene, corozive,

-- inerte, care sunt necompostabile și
necombustibile: materiale nemetalice,
materiale de construcţii, ceramică;
-- reciclabile, la care se încadrează hârtia,
sticla, materialele plastice, metalele.
Dacă până în prezent noţiunea de gunoi
menajer era folosită pentru reziduurile
rezultate din activitatea umană, astăzi
această denumire nu mai este valabilă
deoarece prin gunoi se înţelege un obiect
care nu mai are nici o valoare și care trebuie îndepărtat, considerându-se total
nefolositor. Realitatea arată însă că, odată
cu evoluţia şi creşterea populaţiei și a gradului de civilizaţie, resturile rezultate din
gospodărie, de la prepararea hranei la care
se mai adaugă și o cantitate însemnată de
materiale provenite din ambalarea alimentelor, şi chiar o serie de obiecte de uz casnic
sau personal deteriorate, nu mai sunt nişte
gunoaie de aruncat, ci o adevărată resursă secundară de materii prime și materiale
refolosibile. Lada de gunoi constituie astăzi
un bogat şi inepuizabil zăcământ.
Numim deşeuri menajere, deșeurile
rezultate în mod obişnuit din activitatea
casnică, resturile provenite din magazine, hoteluri, cantine, unităţi de alimenta-

ţie publică, instituţii de învăţământ și alte
instituţii publice în care activitatea sau
prezenţa oamenilor poate produce reziduuri cu compoziţie similară reziduurilor din
gospodărie.
În ţările europene dezvoltate, deșeurilor
menajere au următoarea compoziţie: 16 %
hârtie şi cartoane, 5 % metale, 6 % sticlă,
39 % resturi menajere, 6 % textile, 11 %
plastice şi 17 % alte componente diverse.
Cantităţi anuale de reziduuri menajere
din diferite ţări:
Elveţia – 707 kg/locuitor
Bulgaria – 410 kg/locuitor
Ungaria – 413 kg/locuitor
SUA – 930 kg/locuitor
Anglia – 521 kg/locuitor
Olanda – 595 kg/locuitor
Franţa – 532 kg/locuitor
România – 365 kg/locuitor
Ucraina - 380 kg/locuitor (orașe mari)
Moldova - 370 kg/locuitor
Sporirea consumului gospodăriilor casnice
din Republic Moldova, înregistrat în ultimii
10 ani, a contribuit esenţial la creşterea
generării de deşeuri solide. Aceste deșeuri
au şi o compoziţie schimbată faţă de acum
10-15 ani, incluzând multe materiale de
ambalaj (ex. PET-uri, pungi de plastic) ce
reprezintă un pericol pentru mediu (dacă
nu se separă de fluxul total de deșeuri)
datorită perioadei foarte mare de dezintegrare a acestora.
Tendinţa de creştere a cantităţii deşeurilor generate se va menţine în continuare,
până se va ajunge la un nivel comparabil cu cel din ţările dezvoltate. La acest
moment, în ţările dezvoltate se generează
în jur de 540 kg/an de deşeuri municipale
pe cap de locuitor , în timp ce la noi acest
indice este estimat la circa 200 kg/an (400
kg/an în or. Chişinău).
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Deșeuri municipale, 2010
Deșeuri
municipale
generate, kg
per persoană

Totalul deșeurilor
municipale
tratate, kg per
persoană

486

altul, în funcţie de climă, modul de viaţă
al locuitorilor, caracterul localităţilor, etc.

Deșeuri municipale tratate, %
Depozitate

Incinerate

Reciclate

Compostate

38

22

25

15

EU27

502

Belgia

466

434

1

37

40

22

Bulgaria

410

404

100

-

-

-

Cehia

317

303

68

16

14

2

Germania

583

583

0

38

45

17

Estonia

311

261

77

-

14

9

Irlanda

636

586

57

4

35

4

Grecia

457

457

82

-

17

1

Spania

535

535

31

34

18

17

Franța

532

532

31

34

18

17

Italia

531

502

51

15

21

13

Ungaria

413

413

69

10

17

4

Polonia

315

263

73

1

18

8

Portugalia

514

514

62

19

12

7

Romania

365

294

99

-

1

0

Finlanda

470

470

45

22

20

13

Suedia

465

460

1

49

36

14

Incinerarea deșeurilor
Neutralizarea deșeurilor se poate face
foarte igienic prin incinerare, deoarece
viruşii şi microorganismele sunt în totalitate distruse. Acest procedeu poate fi bun
şi pentru prevenirea degradării mediului,
spaţiile pentru incinerare sunt considerabil mai reduse decât cele pentru depozitare. Deșeurile menajere se pot incinera împreună cu cele agricole. Poluarea mediului
este minimă, putând fi menţinută în limite
normale în condiţiile purificării gazelor de
ardere. Prin filtre speciale cenuşa este re-

ţinută reducând astfel poluarea la minim,
iar cantitatea de deșeuri rezultată după
ardere este foarte redusă. În mediul rural,
s-au făcut foarte puţine cercetări asupra
reziduurilor menajere şi nu se deţin date
concludente.
Spre deosebire de reziduurile menajere
urbane, cele rurale mai conţin unele componente care nu se regăsesc sau sunt în
cantităţi foarte reduse (dejecţii animaliere, paie, rădăcini, frunze) în deşeurile
menajere urbane. Deşi în mediul rural nu
există o reciclare a deşeurilor menajere
ele sunt valorificate în mod curent de către oameni ca îngrăşământ agricol sau ca
hrană animalieră.

DEȘEURILE ÎN NATURĂ

* Estimat de Eurostat

Pe parcursul anului 2010, la nivel naţional s-a transportat la depozitele/rampele de gunoi un volum de 1.439 mil m3 (cca
0.72 mil tone) de deșeuri menajere solide.
Desigur că această cifră nu contabilizează o cantitate importantă de deșeuri aduse la aceste depozite în mod individul de
către cetăţeni, nemaivorbind de cantitatea deșeurilor aruncate în mod spontan şi
neautorizat în mediu.
Gestionarea deșeurilor solide (care cuprinde toate activităţile de colectare, transport, valorificare şi eliminare a deșeurilor,
inclusiv supravegherea acestor operaţiuni)
este o problemă stringentă în Republica
Moldova. Conform raportului al doilea cu
10

privire la obiectivele de dezvoltare ale
mileniului, ponderea populaţiei ţării cu
acces la servicii de salubrizare a fost evaluată în anul 2008 la 45.9%, cu o creştere
doar de 0.5% faţă de 2007. Acest ritm de
creştere este foarte lent şi nu va atinge
ţinta de 71.8% din populaţie cu acces la sisteme de salubrizare în anul 2015, stabilită
de obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Cantitatea deșeurilor menajere variază după numărul populaţiei, după standardul de viaţă, după felul de hrană, după
condiţiile climatice și după anotimpurile
anului. Astfel că și cantităţile de deșeuri
menajere urbane prezintă varietăţi importante, de la o ţară la alta, de la un oraş la

Deșeurile de orice fel, rezultate din
numeroasele activităţi umane, constituie o
problemă de o deosebită actualitate, atât
datorită creşterii cantităţilor şi felurilor
acestora (care prin degradare şi infestare
prezintă un pericol pentru mediul natural
şi pentru sănătatea populaţiei), cât şi
însemnatelor cantităţi de materii prime,
materiale refolosibile şi energie care
pot fi recuperate și introduse în circuitul

economic. Dezvoltarea urbanistică și industrială a localităţilor, precum și creşterea
generală a nivelului de trai al populaţiei
antrenează producerea unor cantităţi
din ce în ce mai mari de deşeuri. Prin
varietatea substanţelor organice şi anorganice conţinute, acestea fac ca procesul
degradării aerobe și anaerobe de către
microorganisme să fie dificil de condus
provocând, în cazul evacuării şi depozitării
11

necontrolate, atât poluarea solului, cât
și a aerului și a apei. Sunt afectate, de
asemenea, ecosistemele din vecinătatea
acestor
depozite
creându-se
mari
dezechilibre în cadrul lanţurilor trofice.
Să urmărim felul în care deșeurile pot dispărea în mod natural din natură prin degradare completă:
-- recipientele din metal (cutii de conserve,
canistre de combustibil) se degradează în
aproximativ 150-300 ani;
-- recipientele din aluminiu (doze de bere
sau sucuri) dispar în 300-400 de ani;
-- plasticul (sticle de suc, ambalaje) nu se
degradează, eventual se rupe în bucăţi
mici care sunt ingerate de animale;
-- obiectele din sticlă nu se dezintegrează
niciodată, ea suferă doar un proces de
fărâmiţare, deci nu este integrată niciodată în circuitul materiei în natură.
Nu trebuie nici un fel de calcul greoi pentru
a vedea că acest gunoi nu va putea disparea
niciodată din natură, astfel de acumulări
nu fac decât să împiedice ciclurile de viaţă
naturale.
Impactul depozitelor
de deșeuri industriale și
urbane asupra mediului
În general, ca urmare a lipsei de amenajări şi a exploatării deficitare, depozitele
de deșeuri se numără printre obiectivele recunoscute ca generatoare de impact
și risc pentru mediu și sănătatea publică.
Principalele forme de impact și risc determinate de depozitele de deşeuri orăşeneşti
şi industriale, în ordinea în care sunt percepute de populaţie, sunt:
-- modificări de peisaj și disconfort vizual;
-- poluarea aerului;
-- poluarea apelor de suprafaţă;
-- modificări ale fertilităţii solurilor şi ale
compoziţiei biocenozelor pe terenurile
învecinate.
12

Poluarea aerului cu mirosuri neplăcute şi cu
suspensii antrenate de vânt este deosebit
de evidentă în zona depozitelor orăşeneşti
actuale, în care nu se practică exploatarea
pe celule şi acoperirea cu materiale inerte.
Scurgerile de pe versanţii depozitelor aflate în apropierea apelor de suprafaţă contribuie la poluarea acestora cu substanţe
organice şi suspensii. Depozitele neimpermeabilizate de deșeuri urbane sunt deseori
sursa infestării apelor subterane cu nitraţi
şi nitriţi, dar și cu alte elemente poluante. Apele scurse pe versanţi influenţează
calitatea solurilor înconjurătoare, fapt ce
se repercutează asupra folosinţei acestora.
Scoaterea din circuitul natural sau economic a terenurilor pentru depozitele de
deşeuri este un proces ce poate fi considerat temporar, dar care în termenii conceptului de “dezvoltare durabilă”, se întinde
pe durata a cel puţin două generaţii dacă
se însumează perioadele de amenajare (1-3
ani), exploatare (15-30 ani), refacere ecologică și postmonitorizare (15-20 ani).
În termeni de biodiversitate, un depozit de
deşeuri înseamnă eliminarea de pe suprafaţa afectată a unui număr de 30-300 specii/
ha, fără a considera şi populaţia microbiologică a solului. În plus, biocenozele din
vecinătatea depozitului se modifică, în asociaţiile vegetale devin dominante speciile
din zonelor poluate iar unele mamifere,
păsări, insecte părăsesc zona, în avantajul
celor care îşi găsesc hrana în gunoaie (şobolani, ciori).
Deşi efectele asupra florei şi faunei sunt
teoretic limitate în timp la durata exploatării depozitului, reconstrucţia ecologică
realizată după eliberarea zonei de sarcini
tehnologice nu va mai putea restabili echilibrul biologic iniţial, evoluţia biosistemului fiind ireversibil modificată.
Actualele practici de colectare, transport
şi depozitare a deșeurilor urbane facilitează înmulţirea şi diseminarea agenţilor
patogeni și a vectorilor acestora: insecte,

şobolani, ciori, câini vagabonzi. Deşeurile,
mai ales cele industriale, constituie surse
de risc pentru sănătate datorită conţinutului lor în substanţe toxice precum metalele
grele (plumb, cadmiu), pesticide, solvenţi,
uleiuri uzate etc.
Problema cea mai dificilă o constituie materialele periculoase (inclusiv nămoluri
toxice, produse petroliere, reziduuri de la
vopsitorii) care sunt depozitate în comun
cu deșeuri solide orăşeneşti.
Această situaţie poate genera apariţia
unor amestecuri și combinaţii inflamabile,

explozive sau corozive; pe de altă parte,
prezenţa reziduurilor menajere uşor degradabile poate facilita descompunerea
componentelor periculoase complexe şi
reduce poluarea mediului.
Un aspect negativ este acela că multe
materiale reciclabile și utile sunt depozitate împreună cu cele nereciclabile; fiind
amestecate și contaminate din punct de
vedere chimic și biologic, recuperarea lor
este dificilă.

CUM POȚI AJUTA

1. COLECTAREA SELECTIVĂ
Deşeurile menajere conţin cantităţi apreciabile de materiale refolosibile ce pot fi
colectate şi valorificate. În prezent, există
tehnologii moderne şi instalaţii complexe
care fac posibilă transformarea deșeurilor
în materii prime.
Domeniul în care există cele mai multe
materiale refolosibile este cel al locuinţelor din oraşe, acest lucru fiind foarte
evident într-o societate de consum cum

tinde să devină și ţara noastră.
Colectarea selectivă a deşeurilor este un
procedeu ce permite reciclarea diferitelor tipuri de materiale: hârtie-carton, sticlă, aluminiu, metale neferoase, materiale
organice şi este o metodă foarte avantajoasă din punct de vedere economic. Se
poate face la sursa de generare fie pe
tipuri de deșeuri, fie mixt - combinând iniţial două sau trei tipuri de deșeuri și sepa13

rându-le ulterior.
Pentru a se reuși colectarea separată se
înntreprind următorii pași:
-- amplasarea unor containere destinate
colectării selective în zonele de depozitare a deșeurilor;
-- pregătirea populaţiei în vederea colectării selective;
-- realizarea circuitelor complete de tip

colectare-reciclare;
-- refolosirea materiei prime.
Colectarea selectivă a deşeurilor se impune datorită următoarelor raţiuni:
-- recuperarea mai uşoară a materialelor
refolosibile;
-- posibilitatea utilizării în agricultură a
deşeurilor urbane fermentabile prin eliminarea elementelor nefermentabile.

anţi ai aerului și apei, mai puţine deșeuri
solide, la folosirea unor cantităţi mai mici
de materii prime în procesul de producţie.
Mai mult de atât, factorii poluanţi rezultaţi din reciclare sunt considerabil mai
mici decât cei din depozitare și incinerare
aproape în toate categoriile.
În domeniul reciclării se impun următoarele strategii:
-- prevenirea formării deşeurilor;

-- valorificarea deșeurilor prin optimizarea
sistemelor de colectare şi triere ;
-- eliminarea finală a deşeurilor care nu şiau găsit o valorificare.
Conceptul de reciclare cuprinde
3 categorii:
- transformarea naturală;
- transformarea în circuit deschis;
- transformarea în circuit închis.

2. RECICLAREA

Transformarea naturală
Ecosistemul este alcătuit din 5 componente: energie solară, materie
anorganică, producători de materie organică, consumatori de materie
organică, agenţi de descompunere. Acest circuit al transformării naturale continuă de milioane de ani în cel mai desăvârşit echilibru, independent de naşterea și prăbuşirea civilizaţiilor. In mediul natural totul
este prelucrat fără pierderi. Dacă una din cele 5 componente dispare
apar dezechilibre majore. Astfel, dacă ar exista doar plante verzi, s-a
estimat că acestea ar consuma dioxidul de carbon în 26 de ani.

Transformarea în circuit deschis

Reciclarea este un concept al secolului XX
și a apărut pentru a limita risipa resurselor
şi pentru o utilizare mai eficientă a acestora. A devenit din ce în ce mai clar că industrializarea şi creşterea susţinută a populaţiei au condus la consumarea unor cantităţi
de materii prime din ce în ce mai mari.
Peste tot în lume se observă tot mai des
efectele sărăciei și deşi în multe din ţările în curs de dezvoltare sau subdezvoltate s-ar impune o gestionare mai eficientă
a resurselor, reciclarea este practicată în
mare parte doar în ţările dezvoltate din
cauză că procesul de reciclare necesită
14

anumite tehnologii şi cheltuieli.
Cele mai mari avantaje pentru mediu ale
reciclării sunt legate, nu de depozitarea
deșeurilor, ci de conservarea resurselor
naturale, a energiei și reducerea poluării
în procesul de producţie care rezultă din
folosirea materiilor prime reciclate în locul
materiilor prime pure. Materialele reciclate au fost deja prelucrate o dată, astfel
încât producţia, în majoritatea cazurilor,
este mai curată decât procesul original.
Colectarea, procesarea, transportul și execuţia de noi produse din materiale recuperate vor conduce la mai puţini factori polu-

Transformarea în circuit deschis este posibilă atunci când mediul este
capabil să accepte deşeuri pentru reciclare. Dacă deşeurile sunt acceptate de mediu nu apar probleme şi astfel de substanţe pot fi fabricate
în continuare fără a cauza dezechilibru în mediu. Un exemplu este
plasticul biodegradabil sau hârtia care se descompune natural.

Transformarea în circuit închis
Unele deșeuri provenite din activitatea umană nu se descompun natural în ecosistem, astfel s-a ajuns la concluzia că substanţele create
artificial trebuie transformate artificial. Acest tip de transformare este
adesea identificat ca reciclarea propriu-zisă. Substanţele care nu se pot
integra în circuitul natural al ecosistemului, trebuie descărcate în afara
acestuia.
Dacă în primele două tipuri de transformare sarcina fiinţei umane era
inexistentă sau redusă, transformarea în circuit închis necesită exclusiv
preocuparea acesteia.
15
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Avantajele reciclării hârtiei:
- reducerea consumului de apă cu aproximativ 60 %;
- reducerea consumului de energie cu aproximativ 40 %;
- reducerea poluării aerului cu aproape 70 %;
- reducerea poluării apei cu circa 35 %;
- reducerea cantităţii de material lemnos exploatat.

RECICLAREA HÂRTIEI
Multe materiale de împachetat, hârtie de
ziar, şerveţele sunt facute în totalitate sau în parte
din fibre de hârtie reciclabile. Acelaşi tip se foloseşte din
ce în ce mai mult în fabricarea hârtiei de scris şi imprimat.
Aceeaşi hârtie nu poate fi reciclată de multe ori: tendinţele de
transformare succesive scad calitatea fibrei pâna când are loc o deteriorare definitivă. Aşa că fibrele primare sunt pentru a menţine consistenţa şi alte caracteristici, iar procesele de reciclare pot ajuta la înlocuirea fibrelor distruse. Cu tehnologiile actuale hârtia poate fi reciclată de
cel mult patru ori. În lume sunt reciclate până la 25 % din cantităţile de
hârtie existente, deşi nu există cauze de ordin tehnic sau economic care
să împiedice dublarea acestei cifre. Reciclând numai jumătate din hârtia folosită astăzi în lume se poate acoperi aproape 75 % din necesarul
de hârtie nouă salvând, în acelaşi timp 4 milioane hectare de pădure. Hârtia reciclată conţine mai multe tipuri diferite de hârtie.
Industria hârtiei recuperate colectează materiale din nenumărate surse, le sortează şi le grupează separat pe diferite
tipuri, supunându-le unui proces tehnologic pentru a
fi mai uşor de manevrat, transportat, urmând
ca acestea să fie făcute pastă de lemn
pentru hârtie.

Știați că:
- o tonă de hârtie irosită -> 2 foi de scris și un ziar pe zi, timp de 1an;
- o tonă de hârtie reciclată -> 17 copaci salvați;
- 4102 kwh și 26.000 L apa economisiți
- 27 kg noxe mai puțin eliminate în atmosferă
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Oportunități de reutilizare și reciclare
Principalele utilizări ale hârtiei reciclate: substituirea pastei de hârtie,
realizarea unor produse pentru construcții (pereții din carton cu gips,
combustibili obținuți din deșeuri).

• Etapele unei colectari corecte:
- adunarea hârtiilor care nu mai pot fi folosite la împachetat sau scris
etc.
- strivirea cutiilor de carton pentru a ocupa un spațiu mai mic;
- depozitarea într-un loc special amenajat pentru colectarea hârtiei.

HÂRTIA și CARTONUL De ce sa le reciclăm?
Pentru a salva pădurile - o tonă de maculatură salvează circa 5 m3 de masă lemnoasă
necesară fabricării unei cantități echivalente de celuloză, precum și 30.000 litri de apă;
Pentru că prelucrarea maculaturii se realizează cu consum energetic de 2-3 ori mai redus
decât în cazul folosirii fibrelor celulozice, iar poluarea atmosferică este cu 80% mai
redusă;
Pentru că arborii sunt plămânii Planetei, dar și una din principalele arme de luptă împotriva încălzirii globale. Un copac cu frunze ajuns la maturitate produce într-un sezon
necesarul de oxigen inhalat de 10 oameni într-un an;
Pentru că 200 mil. de tone de hârtie se consumă zilnic;
Pentru că 42% din arborii tăiați se transformă în hârtie;
1 tonă de hârtie reciclată salvează de la tăiere 17 copaci maturi.
Cum?
Să stocăm cartonul și hârtia în pungi, saci sau cutii reutilizabile!
Să depunem deșeurile de hârtie stocate în containerele de colectare a hârtiei aflate în
zonă! Să avem grijă să fie curate și nu cu impurități!
Să folosim hârtia față-verso! Din rolele de la șervețele de bucătărie și de la hârtie igiencă
putem crea un frumos suport colorat de birou pentru pixuri!
17

RECICLAREA
MASELOR PLASTICE
După anul 1950 materialele plastice au devenit de
mare interes, în mai puţin de zece ani producţia maselor
plastice crescând foarte mult. Consumul mondial poate fi acum
comparabil cu cel al metalelor neferoase. Reciclarea materialelor
plastice s-a dezvoltat constant şi se realizează într-o gamă largă în multe
ţări. Există încă probleme tehnice, economice și structurale de depăşit, însă
posibilităţile sunt vaste. În unele sectoare, prejudecăţile împotriva materialelor
secundare rămân un obstacol important în reciclarea plasticului, dar această
atitudine se schimbă rapid, odată cu luarea în considerare a protecţiei mediului şi
a altor influenţe.
Recuperarea ambalajelor de plastic reprezintă o mare provocare, datorită în primul
rând numărului mare de PET-uri (polyethylene terephthalate - este un material
sofisticat (polimer)de o rezistenţă mare) folosit cu foarte mare eficienţă ca recipient
pentru băuturi. Avantajul reciclării ambalajelor PET este enorm, dat fiind numărul
mare de sticle folosite care pot fi exploatate la un cost acceptabil. Colectarea
materialului plastic din deșeurile menajere solide se poate realize prin două
metode:
- Sortarea de către consumatori, este mai dificilă datorită numărului
mare de tipuri de plastic. Pentru o sortare reuşită plasticul
trebuie marcat prin diverse culori sau prin numere.
- Sortarea diferitelor tipuri de platic
la staţiile de procesare.

RECICLAREA STICLEI
În mod uzual la fabricarea sticlei se utilizează
resurse naturale prin a căror exploatare se produce o
anumită degradare a mediului ambiant. Sortarea sticlei în
vederea reciclării se face pe culori. Fiecare sticlă de o anumită
culoare se obţine într-un anumit furnal. Dacă se amestecă aceste culori
se poate obţine o sticlă neclară.
Avantajele reciclării sticlei:
-- economie foarte mare de energie, sticla reciclată se prelucrează la
temperaturi mai scăzute decât materia primă;
-- fiecare creştere cu 10% a conţinutului de sticlă reciclată duce la o
scădere cu circa 2% a consumului de energie;
-- reducerea poluării aerului cu 20%;
-- reducerea consumului de apă cu 50%;
-- economisirea materiilor prime şi reducerea degradării mediului prin
extracţia unui număr mai mic de resurse naturale;
-- păstrarea proprietăţilor sticlei obţinute prin reciclare.
Cum putem colecta și recicla sticla?
Sticla poate fi reciclată la nesfârșit fără să își piardă din calități. În plus, cioburile
de sticlă reprezintă materia primă perfectă pentru producția unei sticle noi. Astfel,
o tonă de sticlă duce la economisirea a 1,2 tone de materii prime (sodă, nisip, s.a.)
Dar pe lângă reciclarea sticlei în scopuri ecologice, sticla poate fi și reciclată și în
scopuri estetice. Cum este exemplul lui Gaudi, artistul ale cărui lucrări te seduc
de fiecare dată când pășești în Barcelona. La începutul secolului XX, Gaudi folosea
bucățelele de sticlă colorată pentru a transforma fațadele de piatră ale clădirilor
în adevarate opere de artă.

PLASTIC, PET-uri
De ce să le reciclam?

Pentru a pregăti sticla de pentru reciclare, este important să arunci conținutul de
alimente din ea și să îndepărtezi părțile din metal (capace, inele).

Pentru că degradarea plasticului dureaza peste 500 de ani;

De ce să reutilizăm și să reciclăm sticla?

Pentru că plasticul este fabricat din petrol, benzină și carbune. În prezent există aproximativ 40 de tipuri de plastic, fiecare având o compoziție chimică și
proprietăți diferite;

Pentru că sticla este fabricată în mare parte din nisip și necesită o cantitate enormă de energie;

Pentru că fiind fabricat din resurse naturale neregenerabile, acestea odată epuizate nu vor mai putea fi înlocuite;

Pentru că durata naturală de degradare a sticlei este de 4.000 ani;

Pentru că produsele realizate din plasticul reciclat au un cost de fabricaţie mai mic
fața de cele realizate din materiile prime;
Pentru că reciclând o sticlă de plastic se economiseste energie suficientă pentru
funcționarea unui bec de 60 W timp de 6 ore.
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Se folosește mult mai puțină energie pentru reciclarea ei;
Pentru că cioburile de sticlă pot fi utilizate și la obținerea mixturilor asfaltice;
Pentru că reutilizarea sticlelor și borcanelor determină un efect pozitiv asupra
mediului şi economiei. Fabricarea sticlei din materiale reciclate (cioburi) economiseste o treime din energia folosită la început.
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AVANTAJELE RECICLĂRII

Reciclarea metalului
Ambalajele metalice rezistente la coroziune și la
deformare, sunt reciclabile 100%. Proprietăţile magnetice ale acestora facilitează sortarea lor. Materialele metalice
recuperate din deșeuri nu diminuează calitatea produselor obţinute
ulterior. Prin recuperarea acestor deşeuri se poate realiza o mare economie de resurse energetice și financiare.

Valorificarea deşeurilor agricole
Din practicarea agriculturii se obţin cantităţi foarte mari de resturi vegetale şi
dejecţi ianimaliere. Resturile vegetale se pot folosi la: obţinerea celulozei, compostare, obţinere de biogaz, producerea energiei termice și electrice prin incinerare împreună cu resturi menajere. Dejecţiile se pot transforma într-un foarte bun îngrăşământ
organic, din care se poate obţine și o cantitate de biogaz.

Valorificarea deșeurilor periculoase şi radioactive
Deşeurile periculoase practice nu se pot valorifica, ele trebuie neutralizate și
depozitate în spaţii special amenajate. La nivel mondial, cantitatea de deşeuri
radioactive este foarte redusă în comparaţie cu alte tipuri de deşeuri. Prin
tratare în uzine special amenajate şi foarte bine dotate din aceste deșeuri
se pot recupera o parte din materialele radioactive, ce pot fi introduse în circuitul economic. Deşeurile neutilizabile sunt depozitate
în zone special construite, în cea mai mare parte subteran.

• Reciclarea elimină parţial poluarea şi
conservează resursele naturale. Analize
detaliate au evidenţiat faptul că aceste
beneficii de mediu ale reciclării sunt cu
mult mai eficiente decât orice alte acţiuni
de protejare a mediului.

evitarea cheltuielilor de depozitare sau
incinerare și prin vinderea materialelor
rezultate. Preţurile de depozitare variază foarte mult în funcţie de zonă, și piaţa
materialelor reciclate este într-o creştere
explozivă.

• Reciclarea conservează energia. Mult
mai puţină energie este necesară pentru a
transforma materialele reciclate în produse noi, comparativ cu a începe producţia
cu materiale primare, brute. Prin reciclarea unei tone de materiale într-un program obişnuit de reciclare, sunt economisiţi cel puţin 187 dolari SUA prin realizarea
de economii la electricitate, petrol, gaze
naturale şi cărbune, chiar în condiţiile în
care ţinem cont de consumurile datorate
colectării şi transportării materialelor.

• Programele de reciclare proiectate adecvat și implementate complet pot fi deplin
competitive cu depozitarea sau incinerarea reziduurilor. În prezent sunt disponibile numeroase tehnici de eficientizare a
reciclării, unele din ele fiind în curs de
testare și implementare.

• Reciclarea elimină costurile depozitării
reziduurilor sau a incinerării lor. Costurile reciclării sunt parţial amortizate prin
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• Reciclarea crează noi locuri de muncă şi
creşte competitivitatea industriei. Reciclarea oferă industriei resurse mai ieftine,
avantaje economice pe termen lung care
se translatează în valoare pentru consumatorii ce cheltuiesc mai puțin pe produse și ambalaje. Efectele reciclării asupra
dezvoltării industriale sunt semnificative.
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Factori ce influenţează procesul de compostare

COMPOSTAREA
Compostarea se defineşte ca un proces biologic
accelerat, unde microorganismele produc căldură, dioxid de carbon și apă, prin care materia organică moartă este
convertită într-un material omogen asemănător humusului numit
compost. Căldura generată în procesul biologic distruge agenţii patogeni şi seminţele, astfel compostul putând fi utilizat în agricultură. După
circa o lună materia este descompusă, nu mai are miros urât şi este nevătămătoare din punct de vedere sanitar. Datorită faptului că este cel mai bun
îngraşământ natural pe care îl putem produce, compostul începe să fie din ce în
ce mai des folosit.
Compostul are următoarele avantaje:
-- este un bun îngrăşământ pentru sol utilizat în agricultură şi horticultură;
-- se realizează o bună utilizare a nutrienţilor;
-- creşte porozitatea şi înbunătăţeşte structura solului;
-- se măreşte capacitatea de reţinere a apei în sol;
-- se crează un sistem de protecţie pe scară largă împotriva fertilizatorilor artificiali.
Compostarea se aseamănă descompunerii naturale a materiei organice, în elemente şi compuşi de bază, datorită procesului de biodegradare. Prin compostare deșeul
nedorit se transformă într-un produs bun pentru sol. Compostarea se poate face la
scară mică în gospodăriile cetăţenilor, sau la o scară mai mare, implicând întreaga
comunitate.
Aproape trei sferturi din gunoiul zilnic este format din deșeuri organice ce provin
de la resturile de la bucătărie (coji de legume și fructe, zaţul de la cafea, hârtia
de filtru, resturi de mâncare, oase şi coji de ouă), resturile de la animale (gunoi de
grajd, gunoiul de la iepuri sau alte animale de casă, gunoiul de la păsările de curte,
paiele care au fost folosite la hamsteri sau alte animale mici), pene și păr, resturile
din gradină (iarbă, frunze uscate, crengi și scoarţă, buruieni, materialul rezultat
după ce a fost tuns gardul viu). Aceste deșeuri pot fi foarte utile în gospodărie,
datorită conţinutului lor de substanţe nutritive necesare grădinii noastre.
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Apa joacă un rol important în procesul de
descompunere, astfel că lipsa apei blochează activitatea microorganismelor şi implicit
procesul de descompunere; pe de altă parte prea multă apă face ca microorganismele
(care au nevoie doar de puţină apă şi mult
aer) să nu poată trăi. Pe vreme ploioasă,
grămada de compost trebuie acoperită, iar
în caz de secetă ea trebuie udată. Microorganismele se pot înmulţi datorită aerisirii insuficiente sau umezelii, apărând astfel
un miros neplăcut. Pentru a putea preveni
această problemă se recomandă ca lăzile de
depozitare a resturilor ce urmează a fi compostate să permită pătrunderea aerului sau
să poată fi posibilă scurgerea apei. Un alt factor ce contribuie la descompunere este căldura, temperatura optimă fiind de cel puţin
40-60 °C. Din amestecul materialelor lemnoase şi vegetale, rezultă un compost afânat și aerisit. Se poate folosi şi gunoiul de

la păsările de curte şi iepurii de casă precum și paiele sau rumeguşul de la hamsteri
sau alte animale de acest fel, cu condiţia
ca acestea să fie bine amestecate cu restul
materialelor din compost. Deșeuri mai puţin
potrivite pentru compostare sunt cojile
fructelor exotice, hârtia și cartonul, aceasta deoarece fructele exotice conţin multe
substanţe chimice pentru a putea fi proaspete mai multă vreme. În privinţa cartonului, valoarea acestuia pentru compost este
cu atât mai mare cu cât este mai gros şi mai
puţin prelucrat. Din cauza substanţelor chimice conţinute de vopsele, nu se recomandă pentru compostare hârtia tiparită cu una
sau mai multe culori. Este strict interzis să
se introducă în gramada de compost sticlă, orice fel de metal sau plastic precum
şi orice fel de hârtie cerată, resturile de
uleiuri şi vopsele, praful din aspiratoare
sau cenuşa de lemn sau cărbune.

Locul pentru compostare

Procesul de compostare

Grămada de compost trebuie aşezată întrun loc umbrit din grădină pentru a se evita
uscarea ei, iar în lipsa unui astfel de loc
compostul se poate amenaja sub o copertina sau într-o ladă acoperită și aerisită
care să nu depăşească 1,5 m înălţime şi
2 m lăţime. Lungimea depinde de locul
care este la dispoziţie și de cantitatea de
deșeuri biodegradabile ce rezultă din gospodărie. Pentru compostul în gospogăriile
mai mici, se pot folosi coşuri sau lăzi special amenajate din plasă de sârma, cauciucuri de la automobile, coşuri de gunoi, lăzi
de lemn sau căramida.

În primul rând se aşterne un strat afânat
de material nemărunţit de vreo 20 cm fiind
recomandate tăieturile de crengi și gard
viu, paie sau tulpini de flori, se va elimina astfel surplusul de apă şi totodată se
permite aerisirea. În al doilea rând se pun
pe rând straturi de frunziş, iarbă uscată,
resturi din bucătarie și gunoi de la animale
cu straturi intermediare de pământ. Stratul de bază trebuie să fie mereu acoperit.
Se continuă adăugarea straturilor până la o
înălţime de 1,5 m. Partea de sus a gramezii
se poate acoperi cu un strat de protecţie
din iarbă, stuf, saci vechi, frunziş sau paie,
iar în final cu un strat de pământ negru
de gradină pentru o coacere mai rapidă
a compostului. Din când în când grămada
trebuie udată pentru a evita uscarea.
23

În curtea casei

LUCRURI SIMPLE PE CARE LE POŢI FACE

--plantaţi copaci şi alte plante în curte care
vor asigura hrană și adapost pentru păsări
şi alte animale precum și un aer curat;
--hraniţi păsările cu resturile de pâine de
la masă;

Acasă
-- încercaţi să folosiţi produse de curăţare
a vaselor, detergenţi și săpunuri care nu
conţin fosfaţi;
-- evitaţi folosirea pesticidelor şi a substanţelor chimice pentru a scăpa de insecte,
există și alte metode la fel de eficiente;

plastic sau folie de aluminiu);
-- scrieţi companiilor care vă trimit oferte
pe care nu le cereţi să vă scoată din baza
lor de date, evitaţi astfel risipa de hârtie;

-- curăţaţi geamurile cu apă și oţet în locul
produselor chimice;

-- nu aruncaţi lucrurile de care nu mai aveţi
nevoie; le puteţi dona unor organizaţii
caritabile, puteţi ajuta astfel natura și
semenii voştri;

-- pentru spălat, atât cât este posibil, folosiţi
apa rece; apa caldă încercaţi s-o folosiţi
doar dacă este neapărată nevoie, pentru
încălzirea acesteia se consumă foarte multă energie;

-- economisiţi apa: este necesară o mare
cantitate de energie pentru a purifica apa.
Un robinet stricat poate consuma aproximativ 30 de litri de apă pe zi, puteţi face
astfel și o importantă economie de bani;

-- un ziar vechi înmuiat în apă face minuni
la spălarea ferestrelor, astfel se poate evita folosirea detergenţilor care poluează
mediul;

-- opriţi căldura atunci când vă puteţi încălzi
îmbrăcând un pulover. Există un principiu
care spune că nu se utilizează o energie
superioară pentru a face ceva ce se poate
obţine printr-o energie inferioară, adică
nu folosiţi o drujbă pentru a tăia untul sau
electricitatea la încălzirea apei și a casei/
locuinţei.

-- nu aruncaţi la coşul de gunoi produse toxice cum ar fi vopsele, lac pentru mobilă,
etc. Le puteţi arunca în locuri special
amenajate!
-- nu folosiţi aparatele electrice pentru a
face lucruri pe care le puteţi face la fel de
uşor doar cu mâinile;
-- aruncaţi gunoiul în saci de hârtie în locul
celor din plastic, plasticul este aproape
nebiodegradabil, rămânând în natură pentru o perioadă de timp foarte lungă;
-- folosiţi recipiente refolosibile pentru păstrarea mâncării (nu cele din
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-- stingeţi lumina și căldura la ieşirea din
cameră. La fel şi televizorul.
-- efectuaţi un control periodic al aparatelor
electrice și al instalaţiei de gaze pentru
evitarea pierderilor inutile.
-- izolaţi-vă casa: căutaţi crăpăturile din uşi,
ferestre, şi asiguraţi-vă că podul este suficient izolat pentru a păstra căldura casei,
astfel veţi economisi energie.

--dacă folosiţi pesticide, ierbicide sau fungicide pentru a scăpa de dăunatori, nu aruncaţi deşeurile rezultate la gunoi;

În vacanţă

-- opriţi centrala termică înainte de a pleca în concediu;
-- folosiţi la picnic farfurii, tacâmuri și
căni din materiale refolosibile;
-- asiguraţi-vă că pungile cu gunoi pe care
le aruncaţi nu vor ajunge în apă, ci la
coşul de gunoi;

--ignoraţi gândacii şi alte insecte din grădina
dumneavoastră, lăsaţi păsările și alte prădătoare să se ocupe de ele;

-- nu adunaţi plante sau animale sălbatice
pentru colecţie sau pentru a le ţine lângă casă; lăsaţi-le unde le găsiţi, pentru
că acolo le este locul;

--folosiţi îngrăşăminte naturale în locul celor
chimice;

-- nu cumpăraţi suveniruri confecţionate
din piele de animale;

--interesaţi-vă despre controlul natural al
înmulţirii insectelor și despre alternativele
la pesticide;

-- atenţie la viaţa animalelor sălbatice,
acordaţi atenţie tuturor animalelor și
plantelor pe care le întâlniţi în drumul
vostru;

--plantaţi în imediata apropiere a casei tufişuri dese care vor ajuta la izolarea termică
a căminului dumneavoastră;
--folosiţi bazine pentru păstrarea apei în grădină.
În maşina dumneavoastră

-- acolo unde este posibil şi permis, faceţi
mici focuri de tabără în loc să folosiţi
butelii cu gaz.

-conduceţi
cu atenţie, nu risipiţi combustibilul;
-folosiţi
mijloacele de transport în comun de
câte ori este posibil;
-încercaţi
să folosiţi bicicleta sau să parcurgeţi pe jos distanţele mai scurte;
-cumpăraţi
automobile care au un consum
redus de combustibil;
-reciclaţi
uleiul de motor;
-pentru
a economisi combustibil, fiţi sigur că
aveți cauciucurile umflate corespunzător;
-reciclaţi
cauciucurile vechi.
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La cumpărături

Folosiţi puterea cuvântului

-- nu cumpăraţi produse păstrate în pungi de plastic sau aluminiu dacă există o
alternativă (carton pentru lapte, ouă,
ulei vegetal);

-- vă puteţi înscrie într-o organizaţie pentru protecţia animalelor și a naturii;

-- farfuriile și cănile din hârtie sau spumă
de polistiren (zăpadă artificială) reprezintă o risipire extravagantă a resurselor
planetei, deci nu le cumpăraţi;
-- dacă trebuie totuşi să cumpăraţi asemenea produse, alegeţi-le pe cele confecţionate din hârtie în dauna celor din
plastic sau spumă de polistirenstiren.
Fabricile producătoare de astfel de spumă poluează serios atmosfera;
-- verificaţi consumul de energie al aparatelor electrocasnice pe care le achizitionaţi; folosiţi aparatura electrică casnică care nu consumă multă energie:
când cumpăraţi noi aparate electrocasnice întrebaţi care modele consumă
mai puţină energie. Folosiţi becuri cu
un consum scăzut de energie și baterii
reîncărcabile;
-- citiţi pe etichetă și cumpăraţi detergenţii şi produsele de curăţat cu cel mai
redus conţinut de substanţe toxice;
-- nu cumpăraţi animale exotice provenite din mediul natural pentru a le ţine în
captivitate.
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-- participați în activități de protecție a
mediului;
-- reconsideraţi-vă stilul de viaţă. Gândiţivă la efectele pe care le au acţiunile
dumneavoastră asupra mediului;
-- urmăriţi emisiunile TV despre animale
pentru a le înțelege mai bine modul de
viaţă și pentru a învaţa să le respectaţi;
-- abonaţi-vă la publicaţii despre animale,
despre conservarea și protecţia mediului; după ce le citiţi, oferiţi-le şi prietenilor;

SCURT GHID DE RECICLARE

Ce se poate recicla
-- Sticlă;
-- Recipiente din sticlă (sticle, borcane) cele mai valoroase sunt cele transparente; Sfat: în general e bine să fie sortate
după culoare.
-- Hârtie;
-- Ziare curate, tipărituri, reviste,
-- Cărţi vechi;
-- Ambalaje de carton de la

-- convingeţi prin exemple, încurajaţi și
pe alţii să protejeze mediul la fel cum o
faceţi dumneavoastră;

-- Detergenţi, pantofi etc.;

-- învăţaţi-vă copiii să respecte natura și
mediul; ajutaţi-i să planteze copaci sau
să construiască cuiburi pentru păsări;
cumpăraţi-le cărţi despre păsări şi
animale.

Sfat: păstraţi hârtiile pentru reciclat uscate, iar atunci când le duceţi la centrul
de reciclare ambalaţi-le în hârtie şi legaţile cu sfoară.

-- Fotocopii de la birou şi alte acte nefolositoare;

-- Ambalaje de plastic;
-- Pet-uri;
-- Pungi de plastic;
-- Recipienţi de detergenţi;

Ce nu se poate recicla
• Materiale ceramice;
• Spray-uri;
• Ambalajele materialelor
toxice (vopsea);
• Abţibildurile, serveţelele,
hârtia cerată, hârtia de fax;

Sfat: trebuie triate - pungile foşnitoare se
reciclează într-un fel, iar cele normale în alt
fel. Un impediment în calea reciclării acestora îl reprezintă faptul că se găsesc foarte
greu centre stradale care să le recolteze.
-- Cutii de metal de la băuturile racoritoare,
bere, conserve;
Sfat: metalul poate fi reciclat la nesfârşit.
-- Uleiul de motor;
-- Anvelopele;
Sfat: Uleiul de motor este foarte toxic. Nu
îl aruncaţi în canalizare!
-- Bateriile auto, acumulatori etc.;
Sfat: conţinutul acestora este
deosebit de toxic.
-- Cartuşele de la imprimantele laser și inkjet;
Sfat: Majoritatea firmelor furnizoare de
toner pentru imprimante au serviciu de
reciclare a cartușelor. Pentru cartușele
uzate primiți bani.

• părţile metalice ataşate magneţilor.
Sfat: atunci când vă hotarâţi să reciclaţi
materiale, luaţi mai întâi legătura cu centrele de reciclare şi informaţi-vă care
sunt cerinţele acestora.
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ocean, aceste pungi determină moartea
animalelor marine, care se încurcă în
ele sau le înghit. Cerneala folosită pentru imprimarea pungilor conţine cadmiu, metal foarte toxic, eliberat în aer
odată cu arderea pungilor.

ŞTIAŢI CĂ…

“A Recicla” este al treilea termen din cei patru RE: a Reduce, a Refolosi, a Recicla
și a Regândi. Însă înainte de a prezenta 3 motive (dintre multele care există) pentru
care fiecare dintre noi ar trebui să recicleze măcar o parte din materialele folosite
zilnic, este necesar a menționa și urmatoarele lucruri:
Primul pas în încercarea de a reduce consumul propriu – dacă nu ai nevoie, nu cumpăra!
– și astfel vei reduce și cantitatea de materiale irosite; Când achiziționezi un produs,
alege o companie care foloseste ambalaje ce pot fi refolosite, reciclate; de exemplu,
dacă sunt folosite materiale plastice, mai mult plastic va fi reciclat și o cantiatate mai
mică va fi aruncată, nemaipoluând pășunile sau oceanele;
Înainte de a arunca ceva, gândește-te dacă acel lucru poate fi folosit în vreun fel.

6. Sticlele şi borcanele aruncate anual ar
putea umple fostele turnuri gemene din
New York la fiecare două săptămâni.
Energia economisită reciclând o singură
sticlă ar putea lumina un bec de 100W
timp de patru ore. Treime din gunoiul
adunat anual și mai mult de jumătate
din plasticul aruncat anual este reprezentat de ambalaje. Aproximativ 30%
din plasticul produs este folosit pentru
ambalare.
7. Pentru a se descompune, aluminiului îi
trebuiesc 400 de ani. Energia economisită prin reciclarea unei singure cutii
de aluminiu ajunge pentru funcţionarea
unui televizor timp de trei ore. Reciclând aluminul se reduce poluarea aerului cu 95%. Pentru a produce aluminiu
din aluminiu reciclat se foloseşte cu 90%
mai puţină energie.

8. Anual, peste tot în lume, se aruncă în jur de 28 de miliarde de
sticle care vor rămâne în pemanenţă pe suprafaţa Pământului.
9. Pentru o tona de hârtie se
consumă 10-17 copaci.
10. În medie un funcţionar de birou poate
recicla suficientă hârtie anual pentru a
salva cel puţin un copac. Dacă vei arunca o privire în coşul de gunoi dintr-un
birou oarecare vei găsi probabil foi cu
antet, fotocopii, scrisori nefolositoare,
ziare, doze de aluminiu, PET-uri, etc.
- majoritatea acestora sunt materiale
100% reciclabile.
11. Mai mult de 200 milioane de tone de
pesticide sunt folosite anual numai în
California.
12. În SUA, aproximativ 70% din metale sunt
folosite o singură dată.
13. În SUA, într-un an obişnuit, se extrag din
deșeuri peste 27 milioane tone de hârtie, circa 3,6 milioane tone de materiale
plastice, 48 miliarde cutii de conserve,
26 milioane tone butelii diferite.

Să vedem trei dintre multiplele motive pentru care ar trebui să reciclăm materialele
din jurul nostru:
1. Fiecare tonă de hârtie reciclată salvează
17 copaci și folosește cu 40% mai puțină
energie și cu 50% mai puțină apă. Dacă
s-ar recicla hârtia din toate gospodăriile
de pe planetă, 750 000 de metri cubi m3
de păduri ar fi salvați în fiecare an, scutind totodată autoritățile locale de cheltuielile enorme folosite pentru colectarea deșeurilor. De asemenea, energia
economisită datorită reciclării hârtiei
timp de un an ar fi suficientă pentru
asigurarea energiei electrice pentru 512
gospodării într-un an.
2. Sticla este 100% reciclabilă, însă nu este
biodegradabilă. Materialele brute folosite la fabricarea ei – nisip, carbonat de
sodiu, oxid de calciu – sunt extrase din sol
și topite împreună la temperaturi foarte
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mari. Astfel că, prin reciclare, este economisită energie; energia rezultată din
reciclarea unei singure sticle este echivalentă cu puterea unui bec de 100 watt,
care luminează timp de o oră. De asemenea, fiecare tonă de sticlă reciclată
salvează 1,2 tonă de materiale brute.
3. Cutiile de conserve sunt 100% reciclabile. Ele sunt topite pentru crearea
oțelului. Acest lucru reduce considerabil
extracțiile de minereu de fier și totodata
energia folosită la extracție.
4. Pentru a produce 700 de pungi de hârtie
folosite la cumpărături este nevoie de un
copac de 20-30 de ani.
5. Pungile de plastic nu sunt biodegradabile
şi în plus plasticul are la bază o resursă neregenerabilă –petrolul. Ajunse în

DICȚIONAR EXPLICATIV AL SIMBOLURILOR ECO CE SE REGĂSESC
PE AMBALAJE, DIVERSE ECHIPAMENTE
Simbolul eco-ambalajului.
”Punctul verde” – simbol
internațional care indică
faptul că producătorul a avut
o contribuție la reciclarea
ambalajelor. Nu înseamnă neapărat că ambalajul
poate fi reciclat sau că este
făcut din material reciclat.
Simbol pentru alumniul
reciclabil! Indică faptul că
recipientul conține alumniu
reciclabil.

Simbol pentru sticlă
reciclabilă! Indică faptul
că recipientul din sticlă
este reciclabil.
Simbolul omului civilizat!
Păstrează-ți țara curată!”

Simbol pentru metal
reciclabil. Indică faptul că
recipientul conține metal
reciclabil.
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Sistemul de identificare și marcare
a ambalajelor din plastic
PET - Polietilen tereftalat: recipienți băuturi, ulei etc. Cod 1;
HDPE - Polietilenă de mare densitate:
recipienți produse chimice (șampoane,
detergenți lichizi, clor, soluții de curățat
etc.). Cod 2;
PVC - Policlorură de vinil: dopuri, tăvi, folie, țevi, tuburi, mobilier ușor, carduri, autocolante etc. Cod 3;
LDPE – Polietilenă de joasă densitate: pungi, saci, folii. Cod 4;
PP - Polipropilenă: cutii de margarină,
pahare, diverse ambalaje alimentare etc.
Cod 5;
PS - Polistiren: tăvi, pahare de unică
folosință, cutii iaurt, carcase casete și
coduri etc. Cod 6.
Alte mase plastice: Cod 7-19.

Bucla Mobius - Simbolul
internațional al reciclării.
Produsul sau o anumită parte
din componenetele produsului pot fi reciclate.

Bucla Mobius % - Indică procentajul în care, pentru producerea produsului, au fost
folosite materiale reciclate.

Surse bibliografice:
• http://www.cpnt.ro/download/Deșeurile%20si%20Mediul.pdf
• http://www.dmmt.ro/uploads/files/ghid%20eco%20club_02_small.pdf
• http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
• Raport “Starea mediului în Republica Moldova în 2007–2010”
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