
Prietenii satului protejează natura
Un ghid despre ecologie și resurse regenerabile



Despre proiectul ”Prietenii Satului”
Proiectul ”Prietenii satului” vizează implicarea comunității locale din com.
Victoria, jud Iași în activități de informare și conștientizare a importanței
creării unei comunități durabile, valorificând resurse diferite de informare,
artă și apropiere de natură.
Proiectul “Prietenii satului” este un proiect implementat de Asociația
Orientat și finanțat Comisia Europeană prin Programul DEAR
(Development Education and Awareness Raising), prin intermediul
Fundației ”Alături de Voi” România, referință: Build Solid Ground, contract
no. CSO-LA/2017/388 – 027.
Pentru mai multe informații despre proiect și activitățile acestuia  puteți
vizita pagina de facebook: https://www.facebook.com/Prietenii-Satului-
101112318492513 sau pagina proiectului:  https://www.orientat.ro/prietenii-
satului/



Veți afla despre...

Deșeuri și cum pot fi colectate
Ce sunt deșeurile, care sunt
tipurile de deșeuri și cum le putem
colecta corect

1
Reciclarea deșeurilor. 
Ce nu se reciclează, cum putem
reutiliza obiecte care nu se
reciclează și cum putem
transforma deșeurile în lucruri
folositoare în gospodărie

2 3
Conservarea resurselor naturale.
Reducere consumului de apă și
electricitate în gospodărie, ce
surse de energie regenerabilă am
putea folosi.



Deşeul poate fi o substanţă, obiect, produs etc., care nu mai
este folosit şi pe care îl aruncăm sau avem intenția/obligația să
îl aruncăm.

Reciclarea  
Reciclarea reprezintă operaţiunea de valorifi care a deşeurilor prin care

acestea sunt transformate în produse, materiale sau substanţe noi pentru
a fi refolosite. 

Deșeurile

Știați că ...
!!! Fiecare cetăţean

generează zilnic
aproximativ 1,5-2
kg/deşeuri/om,
din care cel puţin
jumătate pot fi

reciclate

 
NU abandonaţi deşeuri de orice fel pe domeniul public!

NU puneţi pungi de gunoi menajer lângă pubele!
NU lăsaţi în stradă pubela până a doua zi, în cazul în care locuiţi la casă!

NU aruncaţi în pubelă moloz, sticle sau metale. Acestea pot distruge atât pubela,
dar mai ales autogunoiera şi sistemul hidraulic de compactare al acesteia!



Reciclează Refolosește Regândește

Colectarea selectivă presupune colectarea diferenţiată a deşeurilor de ambalaje 
(pe tipuri de deşeuri sau sortimente de materiale), a deşeurilor menajere sau altor tipuri de deșeuri.

Ce este colectarea selectivă ?

Când reciclăm luăm
materialele care nu mai

pot fi folosite, lucruri
pe care le considerăm

deşeu şi le transformăm în
produse noi.

Reciclarea ţine deşeurile
departe de groapa de

gunoi şi salvează
preţioase resurse naturale.

Redu

Produse pe care le
cumpărăm sunt învelite în

ambalaj necesar pentru a le
proteja şi promova.

Trebuie să ne asigurăm că
alimentele pe care le

cumpărăm dispun de ambalaj
atât cât le este necesar şi că

ulterior acesta poate fi 
 reutilizat sau reciclat. Să nu

luăm ambalaj în plus!

Soluţia pentru a reduce
cantitatea de deşeuri pe

care o trimitem la groapa
de gunoi / staţia de sortare

este aceea de a găsi
modalităţi de reutilizare a

acestora. Se pot da la
schimb sau dărui sub formă
de cadou lucruri pe care nu

le mai foloseşti:„Gunoiul
unei persoane este
comoara unei alte 

 persoane.”

Trebuie să regândim
modul în care noi,
cetăţenii, utilizăm

lucrurile şi ce fel de
lucruri utilizăm. Prin

regândirea acţiunilor
noastre (ceea ce

cumpărăm sau ceea ce
mâncăm), putem

reduce cantitatea de
gunoi pe care o

generăm.



TIPURILE DE DEŞEURI GENERATE ÎN GOSPODĂRIA PROPRIE



Deşeuri din bucătărie: Deşeuri reciclabile 

• Resturi de fructe, legume şi
zarzavaturi;

• Resturi de mâncare;
• Coji de nuci şi ouă;

• Hârtie udă sau murdară inclusiv
șervețele folosite.

 
De asemenea, plasticele care nu

sunt spălate/curățate se vor
arunca tot la menajere dar nu este

indicat să faceți asta

Aceste deșeuri se pun 
în tomberonul/sac negru

Aceste deșeuri se pun 
în tomberonul/sac galben

• Hârtie şi carton curate;
• Plastic;

• PET - uri;
• Doze de aluminiu;
• Pungi de plastic; 

• Plasele fără impurități.
 

Atenție: plasticele (pungi, sticle
PET, cutii de la iaurt etc)

înainte de a fi aruncate trebuie
spălate. 

Nu le aruncați în natură

Scoateţi dopurile şi striviţi
sticlele de plastic (PET) înainte

de a le introduce în pubelă!
Pliaţi cartoanele şi deşeurilor
din ambalaje înainte de a le

introduce în pubelă!

SFATURI PRIVIND COLECTAREA DEȘEURILOR



SFATURI PRIVIND COLECTAREA DEȘEURILOR

HÂRTIA ȘI CARTONUL
Puneți cartonul şi hârtia în pungi, saci

sau cutii reutilizabile!
 Puneți deşeurile de hârtie stocate în

containerele de colectare a
hârtiei - pubela maro/galben sau

albastră!
Aveți grijă hârtia/cartonul să fie

curate şi nu cu impurităţi!
 Să folosim hârtia față-verso când

printăm ceva.
 

 Din rolele de la şerveţele de bucătărie
şi de la hârtie igiencă putem crea
un frumos suport colorat de birou

pentru pixuri!

RECICLÂND POȚI SALVA PĂDURILE
 SURSA NOASTRĂ DE AER

STICLA
Sticla, la fel ca și plasticul, se spală și se

colectează separat în pubele verzi.
 

După ce sunt colectate deșeurile de
sticlaă ajung  în fabricile de sticlă, în

atelierele de sticlărie decorativă și vor
deveni alte lucruri de care avem

nevoie.
 

Reciclând sticla veți ajuta la scăderea
consumului de energie și, pentru că

durata naturală de degradare a sticlei
este de 4.000 ani, veți ajuta la

ecologizarea planetei. 
 TOT TIMPUL PUTEȚI REUTILIZA

STICLA, BORCANELE DAR CHIAR ȘI
CIOBURILE

DEŞEURI DE ECHIPAMENTE
ELECTRICE, ELECTRONICE ŞI

ELECTROCASNICE (DEEE)

DEEE sunt nocive şi nu sunt
biodegradabile.

 
O mare parte din deşeurile DEEE pot

fi refolosite. 
 

Telefoanele şi acumulatorii conţin
materiale utile cum ar fi cupru, nichel,
cadmiu, sticlă, plastic, care ar trebui

recuperate şi nu aruncate la
întâmplare. 

 
 
 

Știați că....
99% din componentele unui telefon
mobil vechi se pot recicla.



Se obține foarte ușor din resturile vegetale (coaja de
la fructe, frunze, crengi etc.) generate în gospodăria
proprie (deşeuri organice). Acestea împreună cu
resturile alimentare (coji de la fructe și legume, coji de
ouă etc.) şi hârtia  pot fi valorificate prin compostare
(proces de descompunere a materiei organice).

Compostul este un îngrăşământ agricol foarte bun,
poate fi folosit ca pământ pentru flori.

DEȘEUL BIODEGRADABIL
 sau COMPOST

Scopul acestor campanii este de a vă oferi
posibilitatea unei debarasări de toate obiectele
nefolositoare din gospodării, cu excepţia deşeurilor
rezultate din construcţii care trebuie duse în locuri
special amenajate.

Nu atuncați deșeurile din construcții în șanțuri sau
gropi de gunoi din afara satului.

SFAT
Folosiți-vă de curățeniile generale de

primăvară şi toamnă pentru a recicla și
reutiliza cât mai mult deșeurile adunate în

gospodărie



Redu. Reutilizează.
Din deşeurile de ambalaje din plastic se pot obţine: fibre pentru covoare, material de umplutură
pentru jucăriile din pluş, materiale izolatoare pentru saci de dormit, carcase pentru CD-uri.

O tonă de deşeuri de hârtie salvează cinci arbori cu o vechime de 80-100 de ani, sau
aproximativ cinci metri cubi de masă lemnoasă necesară fabricării unei cantităţi

echivalente de celuloză;



Știai că?

... șervețele de hârtie folosite la
bucătărie nu pot fi reciclate? Ele vin
în contact cu alimentele și nu pot fi

curățate în procesul de reciclare. De
aceea, este bine să separăm

șervețele ,,curate" de cele folosite,
pentru a evita aruncarea în același

coș de gunoi.

... plasticul murdar nu poate fi
reciclat? Clătește și spală obiectele

din plastic înainte de a le pune în
containerul de gunoi de culoare

galbenă dedicat plasticului. Astfel, te
poți asigura că aceste obiecte trec
de sortator în fabrica de reciclare.

...o cutie de aluminiu dispare
natural in 100 de ani. Cojile de
banane si cotoarele de mere

dispar in 2 ani. Pungile din
plastic dispar in aproape 30

de ani?



Conservarea
resurselor
naturale
Încălzirea globală este fenomenul de creștere continuă
a temperaturilor medii înregistrate 
în atmosferă și apa oceanelor.



Cum să reduci consumul de apă și curent

electric?
- închide apa în timp ce te speli pe dinți;
- pornește mașina de spălat numai când este plină;
- alege să faci dușuri scurte în locul băilor lungi în cadă;
- alege electrocasnice cu un consum energetic reglabil;
- scoate aparatele electrice și electronice din priză când nu le folosești;
- utilizează becuri cu LED în locul celor clasice;
- bazează-te cât mai mult pe lumina naturală.



Știai că?

cu fiecare tonă de plastic
reciclat se economisesc între

700 şi 800
de tone de petrol brut?

..dacă o familie obișnuită ar
recicla toate recipientele din sticlă

folosite timp de un an, energia
economisită ar putea alimenta

televizorul lor aprox. 100 de ore?

...o cutie de aluminiu dispare
natural in 100 de ani. Cojile de
banane si cotoarele de mere

dispar in 2 ani. Pungile din
plastic dispar in aproape 30

de ani?

Surse de inspirație și documentare:  
www.uleiosul.com

www.sor.ro/proiect/gradini-si-scoli-prietenoase-cu-natura



1 2 3

Notează mai jos 3 acțiuni pe care le poți face tu
începând de astăzi pentru a avea un impact
pozitiv asupra mediului înconjurător. 

Exercițiu:



Fii TU schimbarea 

pe care vrei să o vezi în lume!

Acest material a fost realizat cu ajutorul voluntarilor din
comuna Victoria: Liliana Ciobanu, Ana Maria Ursache, Denisa
Ciobanu.

Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al
Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea
exclusivă a Asociației Orientat și nu reflectă neapărat
punctele de vedere ale Uniunii Europene sau ale Fundației
“Alături de Voi” România și partenerilor proiectului Build Solid
Ground.” 


