Sa fii eco e distractiv i

O carte pentru copii de toate varstele
cu sfaturi simple ce pot fi urmate
cu usurinta pentru a avea un mediu
inconjurator mai curat mai sigur
si mai sanatos
Daca fiecare dintre noi am contribui cu cat
de putin planeta ar deveni repede
mult mai curata
Haideti sa ajutam cu totii i

Fa dus in loc de baiei
inchide apa cand te
speli pe dinti

nu lasa
robinetul
sa picure

foloseste
produse cu ambalaje
care se pot reumple sau
facute din materiale
biodegradabile

nu folosi
programul de uscare
al masinii de spalat

cumpara de la
producatorii
locali

foloseste mijloacele
de transport in comun

pastreaza curatenia i
foloseste tomberoanele
pentru reciclare

mergi la scoala
pe jos sau cu bicicleta
poate fi mult mai
distractiv i

alege
ambalaje reciclabile sau
biodegradabile

recicleaza
si la scoala
nu doar acasa i

da altora
lucrurile pe care nu
le mai folosesti

printeaza pe ambele
fete ale unei foi si
doar cand este necesar

adu propria ta cana
sau personalizeaza
un pahar de plastic pe care
sa il folosesti
de mai multe ori

foloseste
lumina naturala nu
cea electrica

Invata i pe parintii tai
sa iubeasca si sa respecte natura i
sa cumpere produse de la producatorii
locali pentru a economisi costurile de
transport si a sprijini ecomonia
sa cumpere aparatura electronica
care are simbolul energy star
pentru produse eficiente
din punct de vedere energetic
sa evite pungile
de plastic si sa utilizeze
sacose refolosibile

sa monteze filtre de apa la robinet
pentru a evita apa imbuteliata
sa adune apa de ploaie pentru a iriga
gradina sau pentru plantele din casa
sa reduca deseurile
sa reutilizeze lucrurile
si sa recicleze sticla hartia plasticul
metalul si aparatura electronica
sa solicite primirea facturilor pe email
si sa faca platile online
sa foloseasca chibrituri
in loc de brichete

stinge lumina cand
iesi din camera i

inlocuieste becurile
clasice cu cele
economice

foloseste setarile
pentru economisirea
energiei pe care le are
calculatorul

fixeaza termostatul
cu un grad mai jos decat
l ai fixa de obicei

foloseste baterii
reincarcabile si recicleaza
bateriile vechi in locurile
special amenajate

scoate incarcatoarele
din priza si opreste aparatura
cand nu o folosesti
aceasta consuma curent si
cand este in standby

cum reciclam
corect

Reciclarea
Majoritatea lucrurilor pe care le aruncăm nu sunt biodegradabile. Asta înseamnă că nu vor dispărea
niciodată din natură dacă ajung în gropile de gunoi, acumulându-se fără întrerupere. Prin reciclare,
acele materiale vor fi prelucrate și folosite pentru a produce noi obiecte.
Încă un mod de a salva energie este ca reciclarea să se facă corect. Obiectele trebuie reciclate selectiv, în
funcție de materialul din care sunt făcute. Astfel ajutăm la eficientizarea procesului prin care deșeurile
ajung să fie transformate în obiecte noi, în loc să ajungă în gropile de gunoi. Pe lângă faptul că ocupă
foarte mult spațiu, diversele substanțe din deșeuri pot deveni periculoase (cum ar fi cele din baterii),
ajungând să polueze apa, aerul și solul și îmbolnăvind plantele, animalele și oamenii.

beneficiile reciclarii
Evităm acumularea de deșeuri și substanțe toxice, păstrând lumea noastră curată.
Economisim foarte multă energie și apă care altfel ar fi fost necesare pentru producerea de noi
obiecte de la zero.
Economisim materia primă care ar fi folosită pentru fabricarea unor obiecte noi. De exemplu
plasticul este făcut din petrol, care este o resursă epuizabilă. La fel și bauxita, din care se produce
aluminiul.
Sticla și aluminiul pot fi reciclate la nesfarșit fără a-și pierde calitatea.

1. Informează-te. Află de pe site-ul companiei locale de reciclare care sunt tipurile de materiale
acceptate în zona ta.
Chiar dacă seamănă foarte bine între ele, obiectele de plastic sunt făcute din materiale diferite. Pentru
a putea fi transformate în noi obiecte, ele trebuie selectate în funcție de materialul din care sunt făcute.
Pe fiecare ambalaj apare un semn care ne spune din ce este făcut. La sfârșitul cărții veți găsi o listă cu
simbolurile pe care le întâlnim mai frecvent pe ambalaje și ce înseamnă fiecare.
2. Clătește cu apă. Spală resturile de mâncare sau alte substanțe organice din ambalaje.
3. Scoate capacul sau desfă în bucați. Desfă ambalajele care sunt compuse din mai multe feluri de
materiale. De exemplu sticlele de la apă și suc sunt făcute din polietilenă tereftalată, pe scurt PET (1)
iar capacele lor cel mai adesea din polipropilenă, adică PP (5).
4. Turtește sticlele de plastic, cutiile tetra pak și dozele de aluminiu ca să ocupe mai puțin spațiu în
tomberon.
5. Colectează separat. Pune diversele feluri de deșeuri în tomberoanele care le corespund.
6. După ce ai terminat toată treaba, nu uita să te speli pe mâini.

aparatura electrica
si electronica
Aparatura electrică și electronică este din ce în ce mai prezentă în viața noastră iar modelele noi le
înlocuiesc pe cele vechi foarte repede. Obiectele care nu sunt reciclate ajung în groapa de gunoi sau
sunt incinerate. Astfel, substanțe periculoase precum plumbul, mercurul sau cadmiul pot ajunge în
sol, în apă și în aer.
Toată aparatura electrică și electonică poate și trebuie să fie reciclată sau refolosită. Dacă este încă
utilizabilă, poate fi donată spre a fi folosită de persoane care nu își permit obiectele noi.
În compoziția acestor obiecte pot fi găsite plastic și sticlă, dar și unele metale prețioase și scumpe cum
ar fi oțelul, aluminiul, plumb, platină, aur, argint, paladiu, cupru, nichel, cadmiu, litiu, germaniu,
bariu, etc. Încercați să alegeți aparate ce pot fi folosite un timp mai îndelungat și care au simbolurile ce
atestă eficiența energetică. Unele magazine oferă reduceri la achiziționarea aparaturii noi în schimbul
celei vechi.
Pot fi reciclate: televizoare, radiouri, frigidere, congelatoare, mașini de spălat, cuptoare cu microunde,
aragazuri, monitoare, calculatoare, imprimante, cartușe de imprimantă, ups-uri, echipamente de rețea,
echipamente de telecomunicații, instalații de aer condiționat, echipamente multimedia, vcr, dvd,
echipamente industriale de climatizare, vitrine frigorice, roboți industriali, unelte de bricolaj, mașini
electrice, motoare, turbine, cabluri, plăci, circuite integrate, bobine, lămpi, neoane, circuite și instalații
de iluminat, radiatoare, ventilatoare, aspiratoare, mașini de cusut, fier de călcat, prăjitor de pâine,
filtre de cafea, aparate de tuns părul, uscătoare de păr, periuțe electrice, cântare, mouse, tastatură,
fotocopiatoare, telefoane și faxuri, telefoane mobile, camere video și foto, instalații audio, instrumente
muzicale, etc.

tipurile de plastic acceptate de obicei
ziare reviste papetarie de birou carti caiete
ambalaje de carton de toate felurile
scoate capacul clateste turteste i
sticle de apa suc si bere
ambalaje de detergenti si produse cosmetice sosuri
ulei vegetal diverse caserole lazi butoaie
si multe alte lucruri

nu este nevoie sa scoateti capsele
nu se recicleaza hartia murdara servetelele
hartia cerata

afla in care tomberon
se pun cutiile tetra pak
de la lapte si suc

nu se recicleaza
ambalajele care au continut
uleiuri minerale vopsele pesticide
sau alte substante toxice

aluminiu si otel

doze de bere si suc folie de aluniniu
doar daca e curata
cutii de conserve

simbol pentru hartia
reciclata

orice ambalaje de sticla clatite cu apa
fara capace
nu sunt acceptate oglinzile ceramica
sticla termorezistenta sticla securizata geamurile
becurile se recicleaza in locuri
special amenajate
la magazine cu materiale de constructii

Calculatoare televizoare radiouri frigidere
aspiratoare masini de spalat cuptoare cu microunde
telefoane faxuri fotocopiatoare instalatii de aer
conditionat electrocasnice radiatoare ventilatoare
instalatii de sonorizare vcr dvd instrumente muzicale ups uri corpuri
de iluminat becuri neoane baterii cartuse de imprimanta
unelte electrice si electronice echipamente de retea si
telecomunicatii cabluri circuite etc

Reparati
nu inlocuiti i

Donati aparatura
care mai poate fi
folosita i

Simbolurile cele mai frecvent întâlnite pe ambalaje

Acest simbol nu arată că un produs poate fi reciclat, ci doar ne amintește să aruncăm
ambalajul la coșul de gunoi și să păstrăm curățenia.
Punctul Verde indică faptul că producătorul a contribuit financiar la recuperarea și
reciclarea ambalajelor. Nu arată că un produs poate fi reciclat!
Deșeuri de Echipamente Electrice și Electronice (DEEE) ne arată că obiectele se
reciclează sau se recuperează în totalitate și nu trebuie aruncate la gunoi! Simbolul
se aplică pe multe obiecte electrice, electronice și electrocasnice precum frigiderele,
televizoarele, componentele calculatoarelor, telefoane etc.

Polistirenul nu se reciclează. Este folosit ca izolație în construcții, ca protecție în
diverse ambalaje, în carcasele DVD-urilor, pixuri, farfurii, pahare și tacâmuri de
unică folosință, caserole de mancare.
Policarbonatele se reciclează însă doar în funcție de material. Îcercați să aflați
de pe site-ul companiei locale de reciclare care materiale sunt acceptate. În această
categorie intră o gamă largă de produse, dintre care: componente pentru diverse
produse electrice și electronice, DVD-uri, ochelari de soare, materiale securizate
pentru ferestre, sere, automobile, avioane sau echipament medical, bidoane de apă
și multe alte lucruri.
Ambalajele și obiectele din aluminiu se reciclează la nesfârșit, fără să își piardă
calitatea.
Simbolul arată că ambalajul este făcut din oțel și se reciclează. Cutiile de conserve,
ambalajele pentru vopsea, spary-uri, uleiuri și multe alte produse sunt făcute din oțel.
Se folosește și în aparatură, în industria auto și în construcții.

Banda lui Möbius este simbolul cel mai des întâlnit care ne arată că acel ambalaj se
reciclează! Poate aparea pe diverse categorii de materiale reciclabile.

Ambalajele din sticlă pot fi reciclate la nesfârșit.

Ambalaj/produs fabricat parțial din materiale reciclate. În unele cazuri este indicat
și un procentaj de material reciclat folosit în producerea noului ambalaj.

Obiecte făcute din hârtie reciclată 100%.

Polietilena Tereftalată se reciclează! Cunoscut sub numele de PET, acest tip de plastic
este utilizat în fabricarea ambalajelor pentru sucuri și ape minerale sau plate, bere,
dressinguri și sosuri, ulei vegetal, diverse caserole de plastic etc.

Acest simbol este o marcă înregistrată a European Bioplastics și arată că ambalajul
este biodegradabil și compostabil.

Polietilenă de înaltă densitate se reciclează! Se utilizează pentru ambalajele de
șampon și alte produse cosmetice, detergent, înălbitor, saci de gunoi și de cumpărături,
lădițe pentru legume și fructe, lăzi pentru băuturi, butoaie, recipiente pentru ulei de
motor etc.

Simbolul Energy Star și eticheta energetică europeană ne ajută să identificăm
produsele cele mai performante din punct de vedere energetic de pe piață.

V (vinil) sau PVC nu se reciclează de obicei în Romania, dar trebuie verificat la
compania locală de reciclare. Se utilizează pentru a produce tubulatură pentru instalații,
furtunuri, izolații, cabluri, echipamente medicale, recipiente pentru detergenți, profile
de ferestre și alte materiale de construcții.

Polietilenă de joasă densitate nu se reciclează în Romania, cel mai des întâlnit în
pungile de plastic, dar și în îmbrăcăminte, mobilier și alte obiecte de uz casnic.

Polipropilena se reciclează! Este un material folosit în dopurile de la PET-uri, în
sticlele de ketchup și alte produse alimentare, saci de rafie, mobilier, îmbrăcăminte,
echipament electronic, în industria auto și în instalațiile de încălzire, fiind un material
rezistent la căldură.

Etichetele pentru hârtie FSC - (Forest Stewardship Council). Produsele cu eticheta
FSC 100% provin din păduri autorizate, în conformitate cu standardele sociale și de
mediu ale Forest Stewardship Council.
Ambalajele Tetra Pak pot fi reciclate.

Acest simbol arată că produsul nu a fost testat pe animale.

Logo-ul European pentru produse organice.

Lada pentru compost
poate fi facuta cu usurinta in curte din scanduri
sau poate fi cumparat
un recipient special conceput pentru compostare
Reciclati resturile organice din bucatarie si din curte obtinand
ingrasamantul ideal pentru solul din gradina
Puteti pune resturi de fructe si legume coji de ou frunze iarba si alte
plante din gradina crengi subtiri taiate marunt zat de cafea
pliculete de ceai hartie maruntita rumegus si chiar pamant
din gradina pentru a acoperi eventualele mirosuri neplacute
si a accelera procesul de descompunere

Nu puneti
resturi de carne
oase peste buruieni cu
seminte plante bolnave

Amestecati continutul
lazii din cand in cand

Proiectul “YES - Young Energy Specialists against energy waste in cross-border schools” (’’YES – Tineri
specialiști în energie împotriva risipei de energie în școlile din regiunile transfrontaliere’’ ), Cod
HUSKROUA/1101/104, este implementat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră UngariaSlovacia-România-Ucraina 2007-2013 (www.huskroua-cbc.net) și este cofinanțat de Uniunea Europeană
prin Fondul European de Vecinătate și Parteneriat. Obiectivul general al Programului este de a intensifica și
adânci cooperarea de o manieră durabilă din punct de vedere social, economic și al protecției mediului între
regiunile Ucrainei Zakarpatska, Ivano-Frankivska și Chernivetska și ariile eligibile și adiacente din Ungaria,
România și Slovacia.
Uniunea Europeană este alcătuită din 28 de state membre care au decis să pună laolaltă cunoștințe, resurse
și destine. Împreună, de-a lungul unei perioade de extindere de 50 de ani, ele au construit o zonă de
stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă menținând totodată diversitatea culturală, toleranța și libertatea
individuală. Uniunea Europeană este angajată să împărtășească rezultatele și valorile ei cu țări și popoare
dincolo de granițele ei.
Comisia Europeană este forul executiv al UE.
Programul de cooperare transfrontalieră ENPI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina urmează să fie
implementat în perioada 2007-2013 la granița externă a Statelor Membre UE participante și Ucraina.
Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat IEVP (ENPI) sprijină cooperarea transfrontalieră la
granița externă a UE.
Obiectivul global al programului este de a intensifica și adânci cooperarea de o manieră durabilă din punct de
vedere social, economic și al mediului între regiunile Ucrainei Zakarpatska, Ivano-Frankivska și Chernivetska
și ariile eligibile și adiacente din Ungaria, România și Slovacia.
Autoritatea Comună de Management al Programului este Agenția de Dezvoltare Națională din Ungaria.
Site-ul programului este www.huskroua-cbc.net.
Proiectul “YES - Young Energy Specialists against energy waste in cross-border schools” este implementat
în parteneriat de AMEMM - Agenția de Management Energetic Maramureș (Maramureș, RO) și FORZA
- Agenția pentru Dezvoltarea Durabilă a Regiunii Carpatice (Zakarpathia, UA). Obiectivul general al
proiectului YES este creșterea nivelului de conștientizare cu privire la consumul de energie sustenabil și
reducerea emisiilor de carbon în școlile din regiunile transfrontaliere, printr-un program educațional comun
menit să instruiască elevi cu vârste între 13-17 ani, pentru a deprinde aptitudini practice în managementul
energiei ce pot fi puse în aplicare în școlile din care provin.

