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Ce deșeuri pot fi reciclate?
Hârtia Plasticul Metalul Sticla

Baterii Becuri Echipamente electrice şi electronice



Deșeurile pe care le aruncă o familie într-un an conțin 
suficientă energie pentru a alimenta un televizor timp 
de 7 luni fără încetare.

Diferenţa dintre gunoi şi deşeuri? 

Aproximativ 60% din gunoiul produs 
sunt deșeuri care pot fi reciclate 



COMPOSTUL

• Este un sistem eficient de reducere şi
reciclare a deşeurilor menajere organice.

• Este un material stabil şi igienic, similar
cu humusul din pădure, care poate fi
folosit ca îngrăşământ natural, evitând
astfel necesitatea utilizării
îngrăşămintelor chimice. El este adăugat
pe sol pentru a-i îmbunătăți proprietățile.
Adăugarea de compost pe sol este
considerată un mod natural de a‐i creşte
fertilitatea şi de a‐i reface calitatea.

Metode de valorificare a biodeșeului

Biogazul

• Este format dintr-un amestec

de gaze si este considerat

combustibil alternativ.
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Colectarea Selectivă Începe de Acasă,  

..sau cel puțin așa ar trebui! 

* De ce nu facem asta, cât mai mulți? 

* Cand o sa reușim să colecăm mai mult selectiv!? 

* Au educația/ mentalitatea/ credințele noastre limitative vreo 

legatura cu asta !? 

- sunt întrebări cu mai multe răspunsuri pentru unii, retorice (fără 

răspuns) / neinteresante pentru alții... DAR provocatoare pentru noi!   

DEȘEURI,  COLECTARE SELECTIVĂ,  RECICLARE 



• Deşeu = orice obiect care nu mai este folosit şi este

aruncat sau risipit.

• Reciclarea = procesul de prelucrare a deșeurilor în

vederea reutilzăii lor; cu alte cuvinte, e procesul prin

care materialele conţinute în deşeuri sunt prelucrate

şi folosite pentru fabricarea de produse noi.

Reciclarea-parte din procesul de gestionare a deşeurilor.
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Dintre acestea, noi românii 

reciclăm sub 10%, restul 

ajunge în special la groapa 

de gunoi.

Până în 2020, conf. 

acordurilor semnate de 

țara noastră cu U.E, 

România si-a asumat să 

recicleze 50% din deşeuri.

Un român generează

intre 275 - 360 kg deşeuri/ 

gunoi pe an 

( așadar, o familie 

de 4 persoane depune anual 

peste 1 tonă de gunoi).

Reducem, Refolosim şi Reciclăm!



• Milioane de plante şi animale mor anual din cauza 
poluării;   Principala cauză a poluării fiind și sutele de 
tone de ambalaje de plastic din ape.

“Diferența dintre gunoiul generat și ceea ce se reciclează 
devenint o nouă specie: “pet-ul de ocean/ lac /mare”. 



• Protejarea mediului înconjurător joacă un rol cheie în zilele noastre. Tot mai

multe resurse fiind afectate ireversibil, disponibilitatea acestora pentru generațiile

următoare nu mai este sigură. Dacă nu ne schimbăm compotamentul acum,

viitorul va fi mai puțin sigur și tot mai mulți oameni se vor lupta pentru resursele

naturale din ce în ce mai reduse.
•

• La școală sau acasă, fiecare dintre noi este responsabil să contribuie

la reducerea cantităților de deșeuri /si gunoi, refolosirea și reciclarea

obiectelor de uz, respectarea normelor eco când cumpărăm un produs s.a.

Cursa pentru un viitor verde



colectare

deşeurile sunt transportate la 

fabricile de reciclare

procesul de prelucrare: sunt tăiate în mai multe bucăţi, se îndepărtează impurităţile 

(cum ar fi lipiciul şi etichetele)

tranformate în fulgi/ 

granule de plastic ce 

pot fi utilizate pentru 

obţinerea de diverse 

produse

Sortare/colectarea și reciclarea deșeurilor



Știai că...

• Hârtia este produsă din lemn?

• Hârtia consumată de fiecare dintre noi înseamnă

cam 6 copaci tăiaţi pe an?

• Cca 50.000 tone de hârtie ajung la gropile de gunoi,

anual?

De ce să reducem consumul și să reciclăm hârtia?

De ce să reciclăm hârtia?
• Pentru conservarea pădurilor, un copac putând filtra până la 27 de kg de

substanţe poluante din aer în fiecare an;

• Prelucrarea maculaturii consumă de 2-3 ori mai puţină energie decât

fabricarea hârtiei din fibre celulozice.

• Este nevoie de un copac de 15 ani pentru a produce 700 de pungi de hârtie.

X 17 = 
1 t de hartie reciclata salveaza 17 arbori, 

7.000 l apă, 4.200 kwh (suficient pentru a 

încălzi o locuinţă într-o jumătate de an)



Consumul de hârtie – cum să colectam?

• Pentru fabricarea unei tone de hârtie obişnuită se
folosesc între 2 si 3,5 tone de lemn, adică sunt
tăiaţi aproximativ 20 de copaci.

• 25% din ce aruncă fiecare persoană este hârtie
sau carton. Recicland hârtia salvăm pădurea, iar
pentru fiecare tonă de hârtie reciclată se
economisesc 30.000 litri apă, consumul de energie
este redus cu aprox 25%, iar poluarea atmosferică
cu 80%

• Hârtie care nu se reciclează:
Hârtia cerată
Pungile din hârtie impermeabilă
Hârtia deteriorată prin putrezire
Hârtia murdărită de mâncare



Plasticul

• Plasticul este produs din petrol și se se degradează în 500
ani, DAR NU COMPLET!

• Producţia de plastic utilizează 8% din producţia de petrol a
globului.

• O tonă de plastic înseamnă 20.000 de sticle de 2 litri sau
120.000 de pungi.

• 3.500 coşuri de gunoi sunt aruncate în fiecare minut în
Europa.

• Prin reciclarea unui singur pet economisim energie care ar
putea ţine aprins un bec de 60 w timp de 6 ore.

• Prin reciclarea a 10 sticle se poate confectiona un tricou.



Reciclarea plasticului
Cum să reciclăm corect plasticul?

• Pasul 1 - spală obiectele din plastic;
• Pasul 2 - striveşte-le pentru a ocupa cât mai 

puţin spaţiu;

• Pasul 3 - depozitează-le în locuri special 
amenajate pentru colectarea plasticului .

ŞTIAŢI CĂ :

• Pungile de plastic nu sunt biodegradabile

şi în plus plasticul are la bază o resursă
neregenerabilă : petrolul . Ajunse în
ocean, aceste pungi determinămoartea
animalelor marine care se încurcă în ele
sau le înghit ;

• Reciclând o sticlă de plastic este economisită
energie suficientă pentru funcţionarea unui
bec timp de 6 ore .



• Aluminiul poate fi reciclat la nesfârşit, fără să îşi piardă calităţile.

• O doză de aluminiu se degradează în cca 500 ani

• Reciclând o doză de aluminiu se economiseşte energie pentru prelucrarea
altor 20 de doze noi.

• Energia economisită reciclând o cutie de aluminiu poate alimenta un
televizor timp de trei ore.

Să reducem consumul!

Metalul



• Sticla se poate recicla 100%, fără a-şi pierde din proprietăţi.

• Sticla se degradează în 1.000 .000 de ani

• Un borcan de sticlă conține energia necesară unui bec pentru a lumina timp
de 4 ore.

Să reducem consumul!

Sticla



Alte tipuri de deșeuri periculoase

Baterii Becuri Echipamente electrice Ulei

•Acestea sunt deșeuri cu un mare conținut energetic, deoarece conțin o plajă largă de
materiale ce pot fi reciclate și refolosite în cadrul unor noi obiecte (cupru, aur, argint, plastic
etc.).
•Conțin substanțe periculoase ce pot dăuna omului și mediului dacă sunt depozitate
necorespunzător (ex. Freon).
• Trebuie să fim atenți când cumpărăm asemenea echipamente, să cumpărăm unele
prietenoase cu mediul (Atenție la clasa energetică și la timbrul de mediu!).



- Deșeurile trebuie să fie curate (fără
resturi alimentare, necontaminate cu ulei,
uscate)!
-Deșeurile trebuie să fie turtite/strivite
pentru a ocupa cât mai puțin spațiu!
-Deseurile periculoase au un statut special
și se colectează separat de toate celelalte
deșeuri, în locuri special amenajate și
semnalizate.

Important de știut!



Alte moduri de reciclare:





Durata de degradare naturală a diferitelor categorii 
de deşeuri se prezintă astfel :

• cotor măr – 3 luni

• deşeuri de hârtie – 3 luni

• ziare – 3-12 luni

• chibrituri – 6 luni

• filtru de ţigară – 1-2 ani

• guma de mestecat – 5 ani

• cutii de aluminiu – 10-100 ani

• sticle din plastic – 100-1000 ani

• pungi din plastic – 100-1000 ani

• cărţi de credit – 1000 ani

• recipiente din sticlă – 4000 ani
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Vă mulțumim!

Reducem, Refolosim - Reciclăm!

VĂ INVITĂM să: - Reducem consumul

-reparăm/recondiționăm – ce putem Refolosi

….  să RECICLĂM ! 

•Borugă Sandu-Ovidiu, Cons. Județean Gorj 

•Irina Sîrbu, TEAM for Next Generation

ww.facebook.com/Team4NextGeneration/

http://www.facebook.com/Team4NextGeneration/

