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Obiectivul general al proiectului

        Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și 

excluziune socială, prin măsuri integrate (DLI 360), din 

comunitatea marginalizată Teaca, satele Teaca, Viile Tecii, 

Pinticu, în care există populație aparținând minorității rome în 

proporție de 23%.
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          Ce este reciclarea?
                                 

         Reciclarea este introducerea unor reziduuri, deșeuri într-

un proces tehnologic pentru a obține reutilizarea și valorificarea 

lor sau în scopuri ecologice. A recicla reprezintă a prelucra 

anumite deșeuri în vederea refolosirii lor.

          Ce ştiţi despre reciclarea hârtiei?

        Beneficiile aduse naturii prin reciclarea deșeurilor de hâr-

tie sunt foarte importante reducându-se anumite costuri ca:

* apa industrială cu aproximativ 60%

* poluarea aerului cu aproximativ 75%

* energia electrică cu aproximativ 45%

* poluarea apei cu aproape 45%

* reducerea cantității de material lemnos exploatat.                                         
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 Ce știți despre reciclarea plasticului?

 Cantitățile din ce în ce mai mari de PET folosite la 

ambalare și rezistența foarte mare la acțiunea factorilor naturali 

impun colectarea selectivă a acestor deșeuri de ambalaje. 

Pentru fabricarea unui kg de material PET se utilizează 

aproximativ 2 kg de petrol și importante cantități de energie.

          ARGUMENT

        „Învăţaţi-i pe copiii voştri ce i-am învăţat pe ai noştri: 

că pământul este mama noastră. Tot ce i se întâmplă 

pământului va ajunge să li se întâmple şi copiilor acestui 

pământ. Nu pământul aparţine omului, ci omul aparţine 

pământului. Omul este firul care ţese drama vieţii şi ceea ce-

i face pământului îşi face lui însuşi.”(Sieux Seattle)

      Ce reprezintă pentru noi mediul în care locuim? Ce în-

seamnă natura, ce sunt copacii, iarba, apele, animalele și 

plantele? Sunt câteva din întrebările pe care ar trebui să ni le 

punem poate chiar zilnic, căci planeta noastră are tot mai mult 

de suferit din cauza poluării cauzate de mâna omului. Cu sau fără 

intenție, noi ne distrugem propriul cămin.

        „Adoptând cu toții niște gesturi simple, dar cu impact 

deosebit, ne manifestăm dragostea faţă de natură și lăsăm 

moştenire generaţiilor viitoare un mediu înconjurător 

sănătos.” 
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         Cum poate fiecare locuitor al planetei să protejeze mediul:

· să participe la acţiuni de voluntariat şi să susţină organizaţiile 
de protecţia mediului;

· să meargă pe jos, cu bicicleta, cu rolele sau mijloacele de 
transport în comun în locul autoturismului propriu;

· să recicleze tot ceea ce se poate recicla: hârtia, metalul, 
plasticul, sticla, bateriile;

· să economisească hârtia, energia electrică şi apa;

· să nu arunce deşeurile şi gunoaiele pe jos nici în oraşe, nici când 
sunt în mijlocul naturii;

· să planteze un copac sau să întreţină spaţiile verzi comune sau 
individuale;

· să repare ceea ce este stricat şi să doneze ceea ce nu îi mai 
foloseşte;

· să-i înveţe pe cei din jurul său de importanţa protejării. 
mediului.
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 Fiecare dintre noi poate contribui la salvarea naturii, 

asigurând condiții de viață locuitorilor de mâine a Terrei. Trebuie 

să fie o acțiune comune a tuturor pentru salvarea naturii, oprind 

poluarea industrială și îndepărtând pericolul contaminării cu 

reziduurile aruncate. Plantarea de pomi fructiferi și copaci este o 

acțiune care sporește purificarea naturii dătătoare de oxigen. În 

clasele, apartamentele și grădinile noastre pot fi ținute diverse 

plante. Fiecare dintre noi poate contribui la acestea, trebuie 

doar să vrem.

       Conservarea mediului reprezintă o necesitate stringentă a 

societății actuale. În interacțiunea lor cu mediul, oamenii îl 

transformă, dar și ei însiși se transformă, de aceea este bine să 

cunoască efectele acțiunii lor asupra mediului și invers.
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        Poluarea planetei se agravează pe zi ce trece și se pare că 

populația nu acordă interes acestui proces nociv.

        Convingerea că această problemă este doar a specialiștilor 

și a forurilor internaționale este tot atât de eronată, pe cât este 

și de gravă. Ocrotirea planetei este o problemă mondială și, 

tocmai de aceea, fiecare om trebuie să-și asume această 

responsabilitate.

         Ştiaţi că ...

v În ultimii 100 de ani temperatura medie a crescut în Europa 

cu 1,2ºC (pe Terra – cu 0,6ºC)?

v Poluarea aerului şi a apei duce la dezvoltarea bolilor 

cronice şi infecţioase a căilor respiratorii, a tractului digestiv?

v Volumul total de apă pe Terra constituie circa 1400 mln. 

km3, dintre care numai 2,5% (35 mln. km3) sunt ape dulci?

v Circa 1/3 din populaţia Terrei suferă din cauza deficitului 

de apă, iar, conform prognozelor, către 2020 consumul de apă va 

creşte cu 40%?

v În fiecare an peste 1 miliard de tone de funingine, monoxid 

de carbon, dioxid de sulf si oxizi de azot intră în compoziţia 

atmosferei?

v În medie pe glob, conţinutul de ozon s-a micşorat cu 5%, iar 

scăderea concentraţiei ozonului cu 1% duce la sporirea 

intensităţii razelor ultraviolete deasupra solului cu 2%?

 

�
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v    Un atom de clor poate descompune până la 100.000 de 

molecule de ozon?

v   Unele dintre marile monumente ale lumii, precum ca-

tedralele Europei sau Colosseum-ul din Roma, prezintă semne de 

deteriorare datorate ploii acide?

v    Cercetătorii cred că o dublare a gazelor din atmosferă, 

responsabile pentru efectul de seră, poate duce la o creștere a 

temperaturii cu până la 4,5ºC?

      Mediul înconjurător ne asigură condițiile necesare vieții. 

Poluarea planetei se agravează pe zi ce trece și se pare că 

populația nu acordă interes acestui proces nociv. Să luăm 

atitudine învățând împreună!

        „Pentru un mediu sănătos nu este foarte important să tragi 

concluzii, ci să oferi soluții! Viitorul depinde și de tine!”
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 Ce putem face ...

v Industria va trebui să devină mult mai eficientă din punct 

de vedere al consumului de energie;

v Transportul trebuie să se orienteze spre mijloace mai puţin 

poluante şi cu consumuri reduse;

 

v Construcţiile să fie eficiente energetic şi să tindă spre 

utilizarea surselor de energie regenerabilă;

 

v Echipamentele şi produsele să fie din cele cu consum redus 

de energie;

 

v Pădurile vor fi protejate şi chiar vor fi extinse;

v Folosirea mai rară a automobilelor: mersul, ciclismul sau 

transporturile publice;

 

v Evitarea pierderilor: reduceţi ceea ce folosiţi, refolosiţi 

lucrurile în loc să cumpăraţi altele noi, reparaţi obiectele 

stricate în loc să le aruncaţi şi reciclaţi cât mai mult posibil. Aflaţi 

ce facilităţi de reciclare sunt disponibile în zona voastră. 

Încercaţi să nu aruncaţi lucrurile dacă acestea ar mai putea avea 

o altă folosinţă;

v Economisiţi apa: este necesară o mare cantitate de energie 

pentru a purifica apa. Învaţă cât mai mult posibil despre 

problemele energetice ale Pământului şi cauzele ce le 

determină. 
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          Codul eco:

v Aruncați deșeurile doar în locurile special amenajate. 

Coșurile vă așteaptă să le folosiți, lăsând curat în urma voastră.

v Păstrați locurile de popas curate, nu aruncați ambalajele 

în iarbă, ci luați-le acasă! Numai așa firele de iarbă vor putea să 

respire și să crească.

v Plantați în curtea școlii un pom. El vă va da oxigen și vă va 

umbri când veți avea nevoie.

v Nu aruncați deșeuri toxice în apa râurilor! Ce ați face dacă 

apa s-ar supăra și s-ar ascunde în pământ?

v Economisește apa potabilă!

v Închide robinetele atunci când nu ai nevoie de apă!

v Fă duș, astfel nu vei face risipă de apă!
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v Udă plantele din jurul tău! Ele îți dau oxigen!

v Aruncă ambalajele doar în spațiile amenajate pentru acest 

lucru! Învață să selectezi deșeurile înainte de a le arunca!

v Reciclează ambalajele care au pe ele semnul reciclare!    

Explică acest lucru și celor din jurul tău!

v Fii atent când faci focul în excursii, ia măsuri de protecție 

ca să nu provoci un incendiu!

v Folosește mai mult transportul în comun dar, când ai 

ocazia, preferă mersul pe jos, circulația cu bicicleta sau cu 

rolele!

v Nu da foc ambalajelor din plastic sau produselor din 

cauciuc!
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         Știați că:

* în lume sunt reciclate numai 25% din cantitățile de hârtie 

existente, deși nu există cauze de ordin tehnic sau economic care 

să împiedice dublarea acestei cifre;

* reciclând numai jumătate din hârtia folosită astăzi în lume, se 

poate acoperi aproximativ 75% din necesarul de hârtie nouă, 

salvând în același timp patru milioane de hectare de pădure.

          Cum să reciclăm corect hârtia?

 

Pasul 1: Adună hârtiile pe care nu le mai poți folosi la împachetat 

sau scris.

Pasul 2: Strivește cutiile de carton pentru a ocupa cât mai puţin 

spaţiu.

Pasul 3: Depozitează-le într-un loc special amenajat pentru 

colectarea hârtiei.
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        SOLUȚII: Fiecare om ar trebui să planteze 

cel puțin un copac.

 Fiecare om este dator de a proteja mediul în care trăiește 

căci el ne poate influența în mod direct sau indirect viața.

Atenționarea autorităților publice pentru a contribui și 

informarea corectă a cetățenilor asupra consecințelor și 

urmărilor deteriorării mediului.

 Încă de mici, suntem obișnuiți să aruncăm gunoaiele pe jos, 

deși la cinci metri distanță se află un coș gol. Acesta este doar 

începutul. Nici nu ne putem imagina cât de dăunătoare este o 

singură hârtie lăsată pe pământ; este ca și cum am da unui copil 

ceva ce nu îi place. 

 Poluarea nu mai este o temă necunoscută pentru nimeni. 

Efectele ei sunt vizibile oriunde pășim, iar „cale de întoarcere” 

nu prea mai există dacă nu facem câteva eforturi. Natura este 

foarte importantă pentru fiecare persoană. Ea se găsește 

pretutindeni, reprezintă frumusețea, magia, farmecul Terrei. 

Din păcate, aceasta prezintă nenumărate „lipsuri”, deoarece 

pădurile sunt în număr foarte mic din cauza defrișărilor, 

animalele dispar din cauza vânatului excesiv, apele sunt murdare 

pentru că lumea „le-a confundat” cu coșurile de gunoi, iar aerul 

devine tot mai nociv din cauza gazelor toxice produse de uzine 

sau mașini.
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 Ce înseamnă poluarea?

 Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător 

cu materiale care interferează cu sănătatea umană, calitatea 

vieții sau funcția naturală a ecosistemelor (organismele vii și 

mediul în care trăiesc). Chiar dacă uneori poluarea mediului 

înconjurător este un rezultat al cauzelor naturale cum ar fi 

erupțiile vulcanice, cea mai mare parte a substanțelor poluante 

provine din activitățile umane.

 Natura binefăcătoare muncește pentru a restabili ceea ce 

omul nu încetează să distrugă.
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 Metode și mijloace de prevenire a poluării apelor

 În loc să fie o resursă a vieţii, apa a devenit otravă atât 

pentru oameni, cât şi pentru animale şi plante. Poluarea apei se 

produce de cele mai multe ori din cauza acumulării excesive a 

diverselor deşeuri, punctul de plecare fiind omul. Din păcate, în 

apă putem găsi o cantitate mare de deşeuri menajere, substanţe 

toxice (pesticide, îngrăşăminte naturale sau chimice). 

Consecinţele nu sunt suportate numai de populaţia umană, ci şi 

de vieţuitoarele din apă, care trăiesc într-un mediu poluat şi 

care, într-un final, mor.
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 Iată 5 motive pentru care reciclarea este necesară:  

1. Prin reciclare se economiseşte energie.

2. Prin reciclare păstrăm aerul și apele curate și eliminăm 

riscul de deversări ale unor substanțe periculoase.

3. Prin reciclare se conservă multe dintre resursele noastre 

naturale, deşeurile fiind folosite ca materie primă în diferite 

procese de producţie.

4. Reciclând, economisim spaţiu de depozitare a deşeurilor.

5. Prin reciclare se economisesc bani şi se creează locuri de 

muncă.
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 De ce să reciclăm sticla?

 

 Până la 90% din sticla nouă poate fi făcută din sticlă 

revalorificată, ceea ce ar economisi energie si materie primă. 

Sticla poate fi reciclată la nesfârșit fără să își piardă din calități.

 Deoarece...

 

 Reciclarea sticlei necesită mai puțină energie decât 

fabricarea acesteia. Reducerea costurilor legate de deșeurile 

menajere. Un procent de 8% din acestea poate fi recuperat prin 

reciclarea sticlei. Pentru fiecare tonă de deşeuri de sticlă 

retopite, se economisesc 1,2 tone de materie primă, ajutând 

astfel la protejarea mediului.

 De ce să reciclăm metalul?

 

 Pentru că o cutie de aluminiu dispare natural în 100 de ani, 

dar nu există un număr limită de reciclare a aluminiului. Acest 

metal este reciclabil.

 Pentru că fabricarea unui produs nou din metal reciclat 

economisește între 74% și 95% din energia necesară realizării 

aceluiași produs din resurse primare. Dacă reciclăm o doză de 

aluminiu vom economisi energie suficientă pentru producerea 

altor 20 de doze reciclate.
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 Metode și mijloace de prevenire a poluării solului

 O singură întrebare în acest caz: solul reprezintă un 

ecosistem natural sau o groapă de gunoi? Teoretic, un ecosistem. 

Practic, mai puțin. „Munţii de gunoaie” întâlniţi tot mai des la 

marginea oraşelor par desprinşi dintr-un film de groază. Acest tip 

de poluare a solului rezultă (din nou) din activitatea omului: 

acumularea deşeurilor. Cantitatea de gunoaie este în continuă 

creştere, iar compoziţia este extrem de diversă: de la resturi 

alimentare, materiale plastice, până la hârtie, sticlă şi cenuşă. 

Din nou, apare inconştienţa noastră, căci, deşi există coşuri de 

gunoi, noi continuăm să aruncăm pe jos.

Fiecare dintre noi poate oferi un exemplu manifestând un 

comportament ecologic corect. Mișcarea de reciclare!
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ZECE PAȘI PENTRU UN MEDIU MAI CURAT!

Pasul 1: „Lasă celor care vin o lume curată, fără deșeuri! Coșurile 

de gunoi te așteaptă să le folosești!”

Pasul 2: „Ai consumat un desert și nu vezi nici un coș de gunoi? Ia 

ambalajul acasă! Așa dai voie firelor de iarbă să respire și ferești 

privirea de gunoaie!”

Pasul 3: „Nu face din curățenia de primăvară un mod la adresa 

peisajului! Strânge gunoaiele, nu le arunca în albia râului!”

Pasul 4: „Să faci curat în jurul tău! Nu te simți excelent când este 

curat? Așa se simte și mediul în care trăiești după ce-l ajuți să fie 

curat!”

Pasul 5: „Nu arunca detergenți sau alte substanțe chimice în apa 

râului! Ce-ai face dacă apa, supărată, s-ar ascunde în fundul pă-

mântului?”
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Pasul 6: „O persoană trăiește sănătoasă în armonie cu sine și cu 

semenii, doar într-un mediu înconjurător sănătos!”

Pasul 7: „Nu scrijeli copacii și nu desena pereții! Lasă timpul să-ți 

așeze numele în cartea istoriei omenirii, acolo unde faptele tale 

merită!”

Pasul 8: „Plantează un pom! El îți va da oxigen și te va umbri când 

vei avea nevoie de liniște și amintiri. Când vor fi mai puțini arbori 

decât oameni, nu vom mai avea ce să respirăm!”

Pasul 9: „Pune la fereastra clasei și a camerei tale câte un ghiveci 

cu o floare! Ele vor râde în soare în zilele senine și îți vor înveseli 

zilele noroase!”

Pasul 10: „Nu lăsa preocupările pentru mediu să ia vacanță! Noi, 

oamenii, suntem parte integrantă a naturii și aceasta contează 

permanent!”
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Rolul tău

 Mediul sănătos este și responsabilitatea ta! 

 Protejează mediul înconjurător atât pentru tine, cât și 

pentru generațiile viitoare!

 Economisește apa și lumina! 

 Se economisesc în acest fel bani, dar se și protejează 

mediul înconjurător!

 Donează lucrurile de care nu mai ai nevoie, dar care sunt în 

bună stare, altor oameni! Astfel o parte din bunuri pot fi 

refolosite de cei care au nevoie și astfel se reduce cantitatea de 

deșeuri!

 Ai grijă de locul unde arunci gunoiul! Respectă-te pe tine și 

pe cei din jurul tău! Împreună respectați mediul în care trăiți!

 Fii preocupat de soarta mediului înconjurător!

 Sprijină orice inițiativă de protejare a mediului încon-

jurător!

 Economisește apa! Explică-le și celor din jurul tău de ce 

trebuie să facă acest lucru!

 Dacă nu folosești în acel moment apa, nu lăsa robinetele să 

curgă! Sunt oameni pe planetă care suferă de sete!

 Gunoiul nu se aruncă în apă!

 Aruncă ambalajele doar în spațiul amenajat pentru acest 

lucru! 

 Învață să selectezi deșeurile înainte de a le arunca!

 Reciclează ambalajele care au pe ele semnul de reciclare!

 

„Dacă dorim să continuăm a trăi pe această planetă, este 

nevoie de o schimbare de atitudine” (Albert Einstein).


