AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA

Campania Natională
“Curațăm România”
“Vrem o țară fară
deșeuri abandonate”

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
derulează în perioada 4 aprilie-4 mai 2022
Campania Națională “Curățăm România”
 Cantitățile mari de deșeuri abandonate
ilegal pe tot cuprinsul țării ne obligă să
luăm atitudine în găsirea soluțiilor pentru
protejarea mediului înconjurător
 Avem o responsabilitatea morală pentru
ce lăsăm moștenire generațiilor viitoare


Autorități implicate:









Instituția Prefectului Județul Hunedoara
Consiliul Județean Hunedoara
Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara
Sistemul de Gospodărire a Apelor Hunedoara
Sistemul Hidrotehnic Independent Petroşani
Direcția Silvică Hunedoara



Ce ne propunem în campanie ?

- să schimbăm percepția și atitudinea instituțiilor, a
factorilor de răspundere și a cetățenilor;
- să responsabilizăm și implicăm activ pe toți
partenerii campaniei, în scopul colectării
selective a deșeurilor abandonate și predarea
acestora;
- să oferim un model de bună practică și să
familiarizam toți cetătenii, cu modalitățile de
colectare, predare și valorificare a deșeurilor,
atât la nivel local, cât și național.

De ce ?




Gestionarea deșeurilor a devenit un punct
important
în
strategiile
de
dezvoltare
implementate de autoritățile statelor din Uniunea
Europeană și nu numai
Odată cu creșterea populației a crescut și
cantitatea de deșeuri generată și, implicit,
problemele legate de gestionarea acestora

Până în 2020, România trebuia să ajungă
la 50% rata de reciclare pentru a nu fi
penalizată de către UE. Aceasta țintă a
fost ratată, având în vedere că doar 11%
din deșeurile municipale sunt reciclate;
 Până în 2025, România trebuie sa ajungă
la 55 % rata de reciclare, o țintă greu de
atins pentru țara noastră, care încă se
luptă cu închiderea gropilor de gunoi
ilegale și cu importurile ilegale de deșeuri


Ce vom colecta ?
 Plastic
 Metal
 Sticlă
 Electrocasnice vechi
 Anvelope
 Diverse vechituri

 Vom

face curațenie în case, curți,
pe drumuri și șosele, în păduri, pe
cursuri de ape;
 Ne adresăm tutoror cetățenilor,
de la copii, la cei maturi, din toate
gospodăriile și din toată țara;
 Partenerii vor identifica locurile
unde se vor desfășura acțiunile
de igienizare și vor asigura
predarea deșeurilor acolo unde le
este locul.

A ști este primul pas spre mai bine!
-Să ducem deșeurile reciclabile doar la locurile destinate colectării
selective: coșuri de gunoi stradale, puncte de colectare, pubele !
-Să nu amestecăm tipurile de deșeuri și să le colectăm separat
acasă, la serviciu și la școală !
-Să folosim cât mai des obiecte și produse care se pot reutiliza, nu
de unică folosință (precum acumulatorii reincarcabili în loc de
baterii, pungi de material textil) !
-Să facem economie la curentul electric, la apă și la gaz !
-Să ne informăm constant despre problemele și soluțiile în
protejarea mediului !

De ce să reciclăm?
Reciclarea

înseamnă respect pentru noi înșine, pentru natură
Legislația ne obligă deja să reciclăm pentru a reduce efectele poluării
Deșeurile capată valoare atunci când sunt reciclate corect
Dezasamblate și tratate conform standardelor de mediu, deșeurile
devin materie primă secundară. Acest lucru înseamnă că resursele
naturale sunt folosite eficient
Diminuăm poluarea (nu mai ducem la gropile de gunoi toate
deșeurile)
Protejăm mai bine mediul și sănătatea oamenilor și a animalelor
Salvăm cantități importante de materii prime
Reducem costurile produselor care utilizează materii reciclate

Ca sa poți să reciclezi, trebuie să colectezi selectiv.
Ce inseamna să colectezi selectiv?
În România există obligația colectarii separate a cel putin 7 tipuri de deșeuri:
hârtie și carton, plastic, metal, sticlă, biodeșeuri, deșeuri electrice, lămpi și
becuri, deșeuri de baterii.
Obligația colectării separate a aceasta o avem nu numai la serviciu sau la
școală, dar și acasă. Colectarea trebuie să se facă în recipiente separate.
Ați întâlnit cele 3 tipuri de containere destinate colectării selective în România?
Ele sunt colorate în albastru, galben și verde.

Ce se colectează în containerul de culoare galbenă?
Ambalajele de plastic și metal, de preferabil spălate
înainte de a fi aruncate: PET-urile pentru băuturi și produse
lactate, recipienții de plastic pentru produsele cosmetice și
detergenți, caserole de plastic, pungi de plastic, cutiile de
sucuri și alte băuturi, conservele.
NU trebuie să punem în containerul galben?
Ghivece de plastic, folia de polietilenă de împachetat
mâncarea, tacâmuri din plastic, jucării din plastic, vase de
metal, seringi sau ambalaje mixte din plastic și metal, folie
de aluminiu, veselă, tacâmuri și pahare de metal.
Ce

Ce se colectează în containerul verde?


Recipienti din sticla de la băuturi și produse
alimentare (borcane și sticle).

Ce NU trebuie să punem în containerul verde?
 Porțelan, sticlă de la geamuri, becuri, neoane,
oglinzi, farfurii, pahare.


Totul pornește de la inițiativa noastră și trebuie
să ne gândim că la școală, la birou, la locul de
muncă și acasă trebuie să colectam selectiv
deșeurile.

Ce se colectează în containerul albastru?

Ambalajele de hârtie și carton: pungi de hârtie,
cutii de carton, ambalajele de carton de la sucuri și
produse alimentare, ziare, reviste, caiete și cărti.
Ce NU trebuie să punem în containerul albastru?
Deșeurile din hârtie sau carton care sunt
contaminate cu resturi alimentare, hârtie cerată,
ambalaje mixte (care au și hârtie și metal).

În concluzie:
Colectați

selectiv deșeurile reciclabile și duceți-le
la punctele de colectare;
Consumați responsabil și economisiți energia
electrică, apa și resursele;
Informati-vă permanent și convingeți-i pe ceilalți
din jur de beneficiile colectării și reciclării;
Astfel,
vom economisi resursele pentru
generațiile viitoare și vom reduce impactul negativ
al deșeurilor asupra mediului și a sănătății noastre!

