AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SIBIU
ASOCIAŢIA AUTORITĂŢILOR LOCALE ŞI REGIONALE DIN NORVEGIA

CE SE POATE COLECTA SEPARAT ?
• deşeuri de ambalaje: sticlă, plastic, metal,
hârtie/carton

GESTIONAREA DEŞEURILOR
Include:
•
•

•
•

• deşeurile periculoase din menajere se pot
colecta separat

Pubelă deşeuri periculoase
• deşeuri de baterii şi acumulatori
• deşeuri de echipamente electrice şi
electronice
• deşeuri din construcţii şi demolări
- primăria indică amplasamentele pentru
eliminarea acestui tip de deşeuri.

Colectarea şi transportul deşeurilor;
Valorificarea deşeurilor, adică reutilizarea
unora sau reciclarea altora în funcţie de
caracteristicile lor;
Eliminarea deşeurilor pe depozitele
ecologice;
Supravegherea depozitelor de deşeuri în
timpul funcţionării lor şi după închidere;

REDU DEŞEURILE!
E ŞI RESPONSABILITATEA TA.

Potrivit ierarhiei deşeurilor stabilită la
nivel european, reutilizarea şi reciclarea
sunt prioritare faţă de eliminarea pe
rampă.

Prevenire
Prevenire

Reutilizare/
Reciclare

Reutilizare/
Reciclare

Valorificare
energetică

Valorificare
energetică

NU-ŢI ARUNCA VIITORUL LA GUNOI

Depozitare

Proiect finanţat din fonduri acordate de către
Guvernul Norvegian prin intermediul
Programului Norvegian de Cooperare pentru
Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă în
România

Depozitare

CETĂŢENII ŞI ADMINISTRAŢIA

RECOMANDĂRI MINIMALE
Ce putem
face ca cetăţeni pentru
îmbunătăţirea sistemului de management
al deşeurilor ?
•

•
•
•
•

Se recomandă utilizarea unor produse mai
puţin periculoase pentru mediu sau, pe cât
posibil, înlocuirea celor periculoase cu
produse nepericuloase, ceea ce va avea ca
efect scăderea cantităţii de deşeuri
periculoase.
Consumă doar cât ai nevoie astfel se
produc mai puţine deşeuri şi sunt utilizate
mai puţine resurse naturale.
Nu abandona deşeurile în locuri
nepermise.
Depune deşeurile separate pe categorii.
Alege produsele care se vând fără ambalaj
(legume, fructe, carne, sau care nu au mai
multe ambalaje (pastî de dinţi, ouă) sau
cumpără cantităţi mai mari ca să scazi
cantitatea de ambalaje care devin deşeuri.

•
•
•
•
•

•
•
•

Evită plasele de plastic, poartă mereu la
tine o sacoşă de pânză.
Colectează deşeurile de ambalaje în
recipiente special amenajate.
Contactează firma de salubritate pentru
cantităţi mari de deşeuri (ex. lucrări de
amenajare a locuinţei)
Depozitează deşeurile numai în locurile
special destinate acestui scop.
Foloseşte produse biologice, acestea au un
conţinut echilibrat de substanţe bioactive şi
minerale şi se pot recicla sau reintroduce în
ciclul natural.
Implică-te în campaniile locale de
gestionare a deşeurilor.
Informează-te asupra punctelor de
colectare a diferitelor categorii de deşeuri
(ex. echipamente electrice).
Păstrează curăţenia în spaţiile publice.

Chiar dacă autorităţile publice locale
trebuie să asigure o gestionare
corespunzătoare a deşeurilor, totuşi, fiecare
dintre noi suntem direct răspunzători de
propriile deşeuri.
Şi în problema gestiunii deşeurilor, se
proverbul „Paza bună trece primejdia rea”
îşi găseşte o bună aplicare: cea mai bună
metodă de a nu ajunge să fim sufocaţi de
deşeuri este să prevenim producerea lor.
De aceea:
• Cumpăraţi cu atenţie
• Dăruiţi ce e bun dar nu vă mai trebuie
• Reparaţi
• Faceţi compost
• Separaţi deşeurile
• Sprijiniţi acţiunile de reciclare

