Să colectăm selectiv deşeurile!
O familie de 3 persoane din România
generează aproximativ 1 tonă de deşeu
anual, din care 150 de kg reprezintă
ambalaje.
Producerea a 700 de pungi de hârtie
presupune tăierea unui copac în vârstă
de 15 ani. Fiecare tonă de hârtie reciclată
poate salva 17 copaci.
Pentru fabricarea unui kilogram de plastic
pentru PET-uri se utilizează aproximativ
2 kg de petrol şi importante cantităţi de
energie. Din 10 PET-uri reciclate se poate
fabrica un tricou.
Astfel colectând selectiv deşeurile:
 conservăm resursele naturale
 creăm materie primă secundară
 contribuim la economisirea energiei
 reducem poluarea

Legea 132/2010
adoptată de Parlamentul României şi publicată în Monitorul Oficial nr. 461
din 6 iulie 2010, instituie de acum încolo colectarea selectivă a deşeurilor
în instituţiile publice în mod obligatoriu.

Hârtie, plastic, metal şi sticlă.
Le folosim zilnic şi le aruncam la fel de
frecvent. Materialele mentionaţe pot fi
reutilizate de zeci de ori, dar ele ajung cel
mai adesea, fără discriminare, la groapa de
gunoi. Locul lor este de fapt în recipientele
galbene, albastre şi verzi, plasate în clă
dirile instituţiilor publice, la îndemâna fie
cărui angajat. Culorile, imaginile şi textul
explicativ indică destinaţia deşeurilor: gal
ben pentru metal şi plastic, albastru pentru
hârtie şi verde pentru sticlă.
Odată separate, deşeurile nu vor mai fi
contaminate şi vor fi mai uşor reciclate.
Aşadar, ori de câte ori doriţi să aruncaţi o
hârtie, ambalajul unei bomboane, o sticlă
de apă sau o cutie de suc, gândiţi-vă încă
o dată.
Printr-un gest simplu, ajutaţi la curăţenia
oraşului, micşoraţi cantitatea de gunoaie
depozitate şi evitaţi distrugerea naturii. Mai
mult decât atât, creaţi oportunităţi pentru
locuri noi de muncă şi reduceţi costurile
de producţie.

Depuneţi deşeurile în containere specifice, astfel:
lhârtie şi carton: ambalaje (cutii de carton pentru băuturi,
cutii de carton pentru alimente, cutii carton pentru papetărie
şi birotică etc), maculatură (documente, reviste, ziare, dosare
de hârtie carton etc)
lmetal şi plastic: ambalaje (doze, conserve, capace de
metal, sticle de plastic, pungi, pahare produse alimentare
etc), pahare de plastic de unică folosinţă
lsticlă: ambalaje (pentru băuturi şi produse alimentare)

