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EDUCAŢIE ECOLOGICĂ
Îndrumar cu caracter didactic

Material realizat pentru utilizare exclusivă în şcoli

Satu Mare – Carei
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_Gestiunea deşeurilor

INTRODUCERE
Una din problemele prioritare de mediu este valorificarea deşeurilor, care prezintă un
complex de acţiuni menite să micşoreze volumul generării reziduurilor menajere şi industriale
şi utilizarea maximă a lor în calitate de materie primă secundară.
În acest context este important de a familiariza toţi cetăţenii cu esenţa problemei , de a
stimula participarea activă a populaţiei la alegerea variantelor optime de colectare, selectare,
evaluare, prelucrare, depozitare şi neutralizare a diferitelor deşeuri.
Materialul de faţă reprezintă o încercare de sistematizare a noţiunilor de bază şi de
concretizare a definiţiilor acestora, de descriere a diferitelor activităţi de valorificare a
deşeurilor şi are destinaţia să aducă la cunoştinţă aceste materiale

cadrelor didactice

îndemnându-i la organizarea şi desfăşurarea unor ample acţiuni de educaţie ecologică în
rândul elevilor.
Ce este educaţia ecologică ?
Educaţia ecologică s-a lansat de prin anii 70 când Suedia a propus organizarea unui
Program de Educaţie Ecologică pe plan Internaţional. UNESCO a sponsorizat întâlniri de
lucru, ateliere şi conferinţe ale mediului în întreaga lume, iar în 1975 la Belgrad s-au trasat
direcţiile educaţiei ecologice pentru ca în 1977, reprezentanţii a 60 de naţiuni au ratificat setul
de obiective al Educaţiei ecologice , la Tibilisi.
Scopurile educaţiei ecologice sunt aceleaşi peste tot în lume, de a menţine şi
îmbunătăţi calitatea mediului şi de a preveni problemele de mediu ale viitorului.
Va trebui să învăţăm generaţiile tinere în primul rând, ce înseamnă încălzirea globală,
valorificarea deşeurilor solide, consecinţele degradării mediului, rolul pe care ele trebuie să-l
joace în crearea şi prevenirea problemelor de mediu.
Problemele de mediu sunt globale ca scop, dar sunt puse în practică la nivel individual
sau comunitar. Cu toţii ne simţim ineficienţi în faţa problemei ozonului pe scară planetară, dar
ne dăm seama, că învăţând să nu folosim anumite tipuri de materiale plastice, vom contribui
la reducerea substanţelor chimice care afectează ozonul. Vom înţelege cum comportamentul
nostru individual influenţează problemele globale ale omenirii.
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Educaţia ecologică este integrată în programa de învăţământ în unele ţări, integrate pe ani de
studiu şi pe teme de date. Ea se realizează fragmentar ca informaţii sporadice care apar la
unele nivele de studii, dar cărora de lipseşte o structură coerentă a scopului.
Metode de implementare a Educaţiei Ecologice în ceea ce priveşte predarea în şcoli


Dezvoltarea unor module pe care să le ataşăm orelor de studiu sociale sau la ora de
diriginţie



Cluburi după orele de curs pe probleme de mediu de ştiinţele naturii sau de servicii
comunitare



Săptămâna sau luna mediului : materiale de Educaţie Ecologică pot fi introduse cu ocazia
unor evenimente de mediu în conformitate cu Calendarul de mediu (ex: Ziua Mondială a
Pământului, Ziua Mondială a Mediului, Ziua Internaţională a Protecţiei Stratului de Ozon
etc.)



Activităţi curente: vizite la Grădina Botanică, la muzee, etc.

Educaţia ecologică este cea care ne
va învăţa să fim atât critici cât şi
creatori, să cântărim deciziile,
opţiunile, să identificăm alternative,
să ne informăm şi foarte important,
să comunicăm !
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TIPURI DE DEŞEURI URBANE SOLIDE
Deşeurile menajere solide tipice sunt alcătuite din următoarele componente: sticlă,
hârtie, plastic, cauciuc, metale feroase, metale neferoase, cartoane multimaterial, substanţe
organice, aparatură de uz casnic, aparatură electronică şi mici deşeuri chimice menajere.
STICLA în fluxul deşeurilor menajere poate proveni din geamuri sparte, dar mai frecvent
provine din borcane (de gem, cafea, etc.) şi din recipienţi pentru băuturi (reutilizabili sau de
unică folosinţă)
HÂRTIE: ambalaje, ziare, maculatură,corespondenţă, hârtie de birou, etc. Hârtia de ziar este
în mod tradiţional reciclată în carton sau tot în hârtie.Hârtia de birou este adesea reciclată în
hârtie de mătase, prosoape de hârtie şi hârtie pentru scris.
METALE FEROASE: fier, oţel.
METALE GRELE: plumb, cadmiu, crom, cobalt, mercur pot fi găsite chiar sub formă de
ambalaje sau în substanţe colorante. De exemplu, cadmiul este folosit pentru a obţine
culoarea galbenă, iar cobaltul pentru culoarea albastră.
METALE NEFEROASE: aluminiu, staniu, cupru, nichel, alamă. Produsele din aluminiu cum
ar fi ambalajele pentru băuturi sunt energo-intensive. Economiile de energie şi protecţia
mediului precum şi alte beneficii economice sunt deosebite atunci când aluminiul este
reciclat. Ar trebui sistată producerea de cutii din aluminiu de vreme ce există alternative
ecologice: ele sunt exportate în multe ţări unde nu pot fi reciclate.
CARTON MULTIMATERIAL: cutii de carton pentru sucuri şi lapte produse pentru sucuri .
Sunt utilizate în unele ţări şi pentru ambalarea vinului, a hranei gata preparată pentru sugari şi
a condimentelor.
BUNURI DE UZ CASNIC: frigidere, maşini pentru spălat, dispozitive pentru bucătărie,
cuptoare cu microunde, echipamente electronice.
MICI DEŞEURI CHIMICE MENAJERE: vopsea, soluţii pentru curăţat, detergenţi pentru
îmbrăcăminte, acumulatoare pentru automobile sau baterii pentru echipamente electrice, ulei
pentru automobile.
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CAUCIUC/ANVELOPE:

cauciucul

uzat

poate

fi

de

asemenea

în

stare

de

protecţie/amortizoare pentru vehicule, în izolaţii contra intemperiilor, în tălpi pentru
încălţăminte, în umplutura pentru pavajele cu asfalt în material izolator pentru conducte şi
poate fi utilizat la fabricarea de ţevi pentru irigare.
SUBSTANŢE ORGANICE: deşeuri din curţi, lemn, frunze, alimente. Compostarea deşeurilor
provenite din curţi şi din alimente constituie o strategie obişnuită de management al deşeurilor
în Europa. Compostul ameliorează solurile, intensifică creşterea plantelor, facilitează drenajul
apei, inhibă germinaţia buruienilor, previne eroziunea solului şi reduce folosirea de fertilizatori
chimici.
PLASTIC: PP (polipropilenă) – majoritatea PP recuperate provine din carcasele bateriilor
pentru vehicule. PP se mai foloseşte des la izolaţii termice; PE (polietilenă)- la producerea de
pungi de plastic, jucării şi folie pentru uz agricol (sere); PVC (policlorura de vinil) – una din
cele mai toxice mase plastice şi ar trebui evitate când se cumpără anumite articole ce o
conţin. PVC-ul poate fi găsit în capacele sticlelor pentru minerale, cărţi de credit, conducte,
cutii de margarină; PS (polistiren) folosit pentru pahare din sfirospumă şi pentru materiale de
ambalaj; PET (tereftalat de polietilenă) îl găsim în recipienţii pentru sifon/băuturi
carbogazoase ; HDPE (polietilenă de înaltă densitate) poate fi găsită în vase pentru alimente ;
LPDE (polietilenă de joasă densitate) constituie cea mai mare parte a maselor plastice
aruncate şi o găsim sub formă de pungi, filme foto, liniare şcolare; PC (policarbonat) i s-au
găsit aplicaţii pentru automobile, echipamente electronice şi materiale de construcţii.
AMBALAJELE: există trei categorii de ambalaje: pentru consumator, pentru etalare
(prezentare) şi pentru transport. Ar putea exista şi a patra categorie care este ambalajul ca
produs în şi prin sine.
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RECICLAREA DEŞEURILOR

Reciclarea sticlei este o istorie fără sfârşit. Sticla aruncată poate fi reciclată la
nesfârşit. Teoretic, este posibil să se fabrice noi recipienţi din sticlă pornind de la aproape 100
% cioburi din sticlă şi aceasta fără pierderea calităţii. Cu o tonă de cioburi se pot
economisi 630 kg nisip cuarţos, 40 kg feldspat, 112 kg calcar, 180 kg sodă calcinată şi 700
mc metan, fără să mai luăm în calcul recuperarea şi reintroducerea în circuit a recipienţilor
obişnuiţi.
Reciclarea sticlei reduce poluarea comparativ cu producerea nouă cu 75%, inclusiv
poluarea aerului cu 14-20%.
Producerea de sticlă nouă antrenează intens o poluare a mediului înconjurător,
datorită, între altele, marelui consum de energie în cadrul procesului de fuziune precum şi
poluanţilor care se degajă în atmosferă. Această poluare, poate fi redusă dacă se utilizează
sticla aruncată. De exemplu, dacă 80% din sticla aruncată se utilizează în producţie,
economia de energie este de aproximativ 25%.
DE ACEEA: - cumpăraţi băuturi sau orice alte produse lichide în recipiente de sticlă
- numai buteliile de sticlă trebuie puse în containerul de sticlă. Dopurile sa
capsulele

sticlelor poluează materia primă care este sticla.

Ce se colectează în containerul pentru sticlă:

 Sticle curate colorate şi incolore de
băuturi alcoolice şi nealcoolice;
 Borcane curate de la conserve, gemuri;
 Vase curate de la produsele cosmetice;
 Cioburi de sticlă;

Ce nu se colectează în containerul
pentru sticlă:
 Capace, dopuri de plută şi plastic, diferite
inele din metal;
 Sticlă de geam, oglinzi, becuri;
 Veselă spartă din porţelan, ceramică;
 Sticle din plastic;
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Masele plastice în majoritatea din PVC se degradează în mai multe secole:între 100 şi
1000 ani. Prin urmare constatăm cât de mare este poluarea pe care o produc ele fiind
persistente în timp. Masele plastice pot fi reciclate mai greu şi incinerarea cu recuperarea
energiei pare a fi cea mai bună soluţie dar cu condiţia unei trieri stricte în prealabil. O altă
soluţie ar fi recuperarea de către producătorii de băuturi nealcoolice a recipienţilor din PET,
deoarece reciclând aceste răşini se economiseşte energie electrică, contribuind totodată la
prevenirea poluării mediului.
În urma colectării selective a flacoanelor de plastic, acestea ajungând la beneficiar
sunt spălate, apoi sunt granulate şi se utilizează la producerea containerelor.
Reciclarea plasticelor este încă relativ nouă dar devine din ce în ce mai populară, aşa
că şi creşterea şi oferta de piaţă cresc pentru produsele din plastic reciclat în umpluturi pentru
covoare, frânghii, amortizoare pentru autoturisme şi spaţii de parcare , pensule pentru vopsit,
etc.
Ce se colectează în containerul pentru
containerul mase plastice
 Pungile mari de polietilenă
 Sticlele de plastic de la produse
cosmetice
 Veselă din masă plastică de unică
folosinţă
 Folii din mase plastice provenite din
ambalare
 Flacoane de plastic

Ce nu se colectează
pentru mase plastice

în

 Sticle de mase plastice de la uleiuri
tehnice
 Pungi mici din polietilenă
 Sticle returnabile din masă plastică
 Folii, sticle, pungi din masă plastică
folosită la ambalarea uleiurilor,
sosurilor, paharele de la produsele
lactate
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Maculatura reprezintă o materie primă foarte căutată pentru fabricarea unor produse
din hârtie. Totuşi maculatura spre deosebire de sticlă nu se poate folosi la nesfârşit pentru
fabricarea produselor reciclabile. La fiecare reciclare, fibrele de hârtie devin mai scurte şi de
la anumită lungime critică, ele devin inutilizabile.
Compoziţia medie a hârtiei: maculatura 44%; celuloza 28%; pastă mecanică 16%;
adaos 5%; amidon 3%; produse chimice 2%; clei răşinos 1%; sulfat de aluminiu 2%;
Prin reciclarea unei tone de hârtie de birou se salvează 5 copaci, circa 25 mc apă, se
reduce utilizarea de decoloranţi cu 25%, se reduce poluarea aerului cu până la 95% şi se
economiseşte 3m de spaţiu de depozitare. O tonă de hârtie recuperată înlocuieşte o tonă de
celuloză sau 4m de masă lemnoasă, 800 KWh energie electrică şi 250 kg combustibil
convenţional. Pe suprafaţa pământului sunt numai 4 miliarde hectare de pădure şi în fiecare
an exploatările de masă lemnoasă sa fac pe o suprafaţă de 28 milioane ha. Un singur hectar
de conifere anual reţine 40 mii kg de praf din natură.
Pentru a produce o tonă de hârtie sunt tăiaţi cinci arbori maturi (80-100 ani). Aceştia
produc în fiecare oră oxigenul necesar pentru 320 de oameni şi purifică 24 mii mc aer.
Această inestimabilă bogăţie se poate păstra colectând şi valorificând maculatura. Dintr-o
tonă de maculatură se obţine o tonă de celuloză, materie primă suficientă pentru a produce
2500 de caiete şcolare sau 12300 ziare.
DE ACEEA:
-

utilizaţi la maximum hârtia de scris, scriind şi pe verso sau folosind hârtia scrisă pe o
parte, ca ciornă
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-

renunţaţi, pe cât posibil, să cumpăraţi produse din hârtie care se aruncă după folosire

-

utilizaţi chiar dumneavoastră produse recilabile din maculatură, de exmplu hârtie de scris,
hârtie igienică, batiste, caiete etc.

Ce se colectează în containerul pentru
pentru

Ce nu se colectează în containerul

hârtie:

 Ziare, jurnale, alte publicaţii
 Corespondenţă, hârtie de birou
 Ambalaje de mucava (vă
rugăm să le desfaceţi)
 Ambalaje şi pungi de hârtie

hârtie:

 Carton laminat de la cutiile de suc
 Hârtie murdară
 Alte deşeuri ce nu fac parte din
maculatură

AGENŢI ECONOMICI SPECIALIZAŢI ÎN PRELUAREA DEŞEURILOR
MENAJERE RECICLABILE
SC REMAT SA SATU MARE – deşeuri de hârtie

str. Depozitelor nr.35
Tel. 0261741400
SC FEROMETAL SRL SATU MARE – deşeuri de hârtie
Tel:0744777340
str. Botizului nr.52
str. Cloşca nr.47
str. Magnoliei nr.53
Tel: 0261769080
SC TIPOGRAFIA SOMEŞUL SA SATU MARE – deşeuri de hârtie str. Martirilor Deportaţi
nr.19
Tel. 0261712108
SC MAGNOLIATRANS SRL SATU MARE - mase plastice
SC GLOBAL SRL Satu Mare – mase plastice
AF BUFET IONEX (Pop Maria) – mase plastice - Carei
SC LORENA SRL – mase plastice
SC METAL CAR SRL - Carei – Mase plastice
SC STOLZ SR L - Satu Mare

str. Magnoliei nr.29
Tel.0261769651
str. Cloşca nr. 82
Tel. mobil:0788394607
str. Uzinei nr.1/A
Tel: 0261-864251
Punct de lucru Gara CFR
Tel: 0722258765
Str. Dorului nr. 1
Tel: 0261-864445
Str. Unirii nr. 108
Tel: 0744372353
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CIRCUITUL DEŞEURILOR
Circuitul începe de la producător, el fiind cel care furnizează bunurile de lungă sau
scurtă folosinţă ca atare, sau cu ambalajele lor devenite simbol comercial şi care au crescut
important ca volum şi diversitate de material înglobat.
După folosirea lor, consumatorul devine producător de deşeuri, căci le aruncă laolaltă
într-un recipient numit pubelă sau găleată în apartementul din bloc sau în curtea casei.
Multe din elementele inutile consumatorului după folosirea produsului sunt curate în
sine: hârtia de orice fel, sticlele goale, flacoanele de băuturi răcoritoare etc.
Aruncate împreună cu deşeurile menajere ele se murdăresc, capătă acelaşi grad de
impuritate cu acestea şi dezgustul evident al omului de a “răscoli” prin gunoaie le face greu
de recuperat după acest moment, am putea să-i zicem crucial.
Până în acest moment cetăţeanul nu poate fi învinuit deoarece:


cumpără ce i se vinde, inclusiv ambalaje de multe ori supradimensionate;



este obligat să amestece tot ce aruncă, căci la ora actuală nu are opţiuni pentru
depozitare şi preluare;



nu triază din proprie iniţiativă, înainte de a “murdări” resturile “curate” , deoarece nu are
nici un stimulent şi nici o reţea de preluare eficientă a lor.

Iată deci că cetăţeanul rămâne “îngheţat” într-un sistem pe care nu îl conduce, deşi are direct
sau indirect iniţiative chiar lăudabile şi de care este răspunzătoare numai autoritatea publică
deoarece lasă să funcţioneze astfel.
Există două forme de circulaţie până la acest punct al deşeurilor:

-

“ghena aeriană”, respectiv aruncarea direct pe geam de la etajele superioare ale
locuinţelor, de tot felul de resturi, inclusiv mucuri de ţigări;

-

“depozitul sălbatic” generat la câte un colţ de stradă sau fundătură, unde mai mult sau mai
puţin pe furiş, locatarii din zonă ca şi mici comercianţi îşi aruncă deşeurile. Este
surprinzătoare tenacitatea cu care aceşti producători clandestini refac depozitul imediat
după ce primăriile reuşesc din când în când să le cureţe.
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Aceste două forme denotă lipsa de educaţie şi cinism, dar şi delăsarea autorităţilor care ar
trebui să instituie amenzi colective pe bloc sau pe o stradă, pentru a face să funcţioneze
mecanismele societăţii civile.
După ce deşeul a fost produs la nivelul gospodăriei el îşi urmează circuitul prin: preluare,
transport, procesare finală.
Aceste 3 etape sunt în totalitate în răspunderea organelor administrative publice şi sunt o
consecinţă a modalităţilor premergătoare de geneză a deşeurilor.
Ce obţinem în final?
 Un gunoi afânat cu greutate specifică mult mai mică decât a componentelor sale care va
ocupa volume mari în depozite;
 Un gunoi nediferenţiat, ca structură situat, datorită componentelor sale, în categoria
deşeurilor active sau chiar toxice, deşi o bună parte din masa sa este inertă;
 Un gunoi cu cel puţin 50% produse recuperabile sau refolosibile scoase pe vecie din
rezerva de materii prime naturale şi care înglobează în ele încă multă energie.
În acest fel nu puten ajunge la soluţii eficiente de integrare în mediu fără consecinţe de
poluare deoarece:

-

depozitarea controlată, utilizată pentru deşeuri netratate costă scump datorită volumelor
mari, costului ridicat al etanşărilor complexe şi al terenurilor necesare din ce în ce mai
puţin disponibile;

-

incinerarea cu adaosuri de combustibil care este şi ea costisitoare, produce între 10%20% cenuşă ce trebuie îngropată şi gaze nocive ce necesită epurarea;
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COLECTARE SELECTIVĂ
Cel mai ,,bun” deşeu este cel care nu este produs. Toţi locuitorii trebuie să se
străduiască să reducă ,,munţii de gunoi” deoarece prevenirea formării deşeurilor începe în
casa Dumneavoastră, înainte de a cumpăra un lucru.
Problema deşeurilor ne afectează în măsură egală pe toţi, deoarece fiecare dintre noi
trebuie să contribuie la prevenirea formării deşeurilor. Aceasta va fi posibil numai în cazul
unei cooperări eficiente la toate nivelurile.
Fiecare locuitor generează circa 400 kg de deşeuri menajere solide anual, care
urmează să fie depozitate la deponii. Omenirea este preocupată tot mai mult de volumele în
creştere a deşeurilor.
Date istorice ne vorbesc convingător despre acumulările de reziduuri, care I-au făcut
pe nomazi să-şi abandoneze casele în căutarea locurilor noi, curate. Lumea de astăzi este
limitată de posibilităţile de altă dată prin urmare pentru asigurarea unor condiţii optime de
viaţă este nevoit să întreprindă măsuri în vederea reutilizării şi a reducerii deşeurilor.
Tradiţiile colectării selective, a reciclării deşeurilor şi a ambalarării minimizate sunt
exemple excelente de protecţie a mediului.
Colectarea selectivă începe acasă. Sunteţi în drept să dezvoltaţi sistemul Dvs. propriu
pentru colectarea separată a deşeurilor sau să procuraţi recipienţi deja cunoscuţi.
Obiectivul preocupărilor noastre de astăzi îl constituie necesitatea de micşorare a
volumului de reziduuri menajere, cu toată paleta largă de conţinut şi modul în care le
colectăm.
Fundaţia Ecologistă RO GREEN PEACE din municipiul Carei cu sprijinul financiar al
UE prin Programul Phare ACCESS şi profesional al Inspectoratului de Protecţie a Mediului a
iniţiat o campanie de colectare selectivă a deşeurilor menajere reciclabile: HÂRTIE, STICLĂ
şi FLACOANE DE PLASTIC în municipiile Satu Mare şi Carei. În perioada premergătoare
campaniei a avut loc o educare ecologică a cetăţenilor prin activităţi de genul:


Sondaj de opinie în rândul a 3029 de cetăţeni cu precădere elevi din şcolile: Octavian
Goga, nr.20, Constantin Brâncoveanu, Colegiul Ioan Slavici , Liceul de Construcţii şi
Şcoala nr.3 din Carei. Scopul sondajului de opinie a fost de a evalua interesul manifestat
de cetăţeni faţă de problema gestiunii adeşeurilor
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fig. Nr 2 Gradul de susţinere a
campaniei din partea celor intervievaţi

fig. Nr 1 Structura participanţilor la sondajul
de opine după vârstă
elev şcoală
gen.

Da

35%
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elev de liceu
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Nu
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cetăţean

28%

Nu intereseaza

fig. Nr3 Opţiunea populaţiei
pt.categoriile de deşeuri reciclabile în %

93,7
14,6

fig. Nr 4 Gradul de responsabilitate a
cetăţenilor despre participarea la
actiune
2%

Hartie

1%

Toti

5%

84,3

Sticla

Copii
92%

Flacoane

Adulti

Altele

Pensionari

74,9

fig. Nr 5 Părerea cetăţenilor despre
necesitatea educării ecologice

4%

Da
96%

Nu



Înfiinţarea LINIEI VERDE (0800 00006) pe perioada implementării proiectului cu scopul
de a oferi posibilitate cetăţenilor pentru elucidarea problemelor cu care se confruntă



Ore de ecologie ţinute de către specialiştii în domeniu din partea IPM Satu Mare, cu
ocazia orelor de diriginţie, pentru a însuşi cunoştinţe din domeniul gestiunii deşeurilor
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ASPECTUL LEGISLATIV ŞI NORMATIV AL
GESTIUNII DEŞEURILOR
Cadrul legislativ din România cuprinde următoarele reglementări în domeniul gestiunii
deşeurilor :


Legea Protecţiei Mediului nr.137/1995 modificată şi completată prin Ordonanţa de
Urgenţă nr. 91 /2002



Legea 426/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.78/2000
privind regimul deşeurilor



Hotărârea de Guvern 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind
gestiunea şi controlul bifenililor polcloruraţi şi ale altor compuşi similari



HG 128/2002 privind incinerarea deşeurilor



HG 162/2002 privind depozitarea deşeurilor



HG 349/2002 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje



HG 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate



HG 1057/2001 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe
periculoase



Legea 465/2001 pentru aprobarea OG nr.16/2001 privind gestionarea deşeurilor
industriale reciclabile



HG 856/2002 privind evidenţa deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând
deşeurile inclusiv deşeurile periculoase
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Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod
necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
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Reduceţi !

Refolosiţi !

Reciclaţi !

