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Omul trăiește în lumea deșeurilor. Tot ce el crează pentru satisfacerea 
nevoilor sale care cresc la infinit și asigurarea vieții, într-un final trece în 
categoria deșeurilor... Omenirea nu va pieri în coșmarul atomic, ea se va 
sufoca în propriile deșeuri.

NIELS BOHR

Pentru ca aceste cuvinte ale faimosului fizician, Laureat al Premiului Nobel, Niels Bohr, să nu devină profetice, 
noi toți, cei care trăim pe planeta noastră comună Pămînt, trebuie să începem chiar de azi să ne preocupăm 
de reducerea deșeurilor. 

Problemele privind deșeurile au existat dintotdeauna. Dar în prezent, aceste probleme au căpătat o actualitate 
deosebită. În viața noastră au intrat în mod rigid materialele sintetice, care nu se întîlnesc în natură și în 
majoritatea cazurilor nu sunt biodegradabile. Dacă astfel de materiale ajung în mediul înconjurător sub formă 
de deșeuri, ele îl poluiază deoarece natura nu poate să le asimileze.
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Deșeuri se consideră orice substanțe sau obiec-
te, de care proprietarul se debarasează cînd ele 
devin inutile.

Deșeurile sunt substanțe sau obiecte, care se 
formează în procesul de trai al omului și activi-
tății sale economice, care și-au pierdut parțial 
sau complet proprietățile de consum din cauza 
uzării fizice sau morale.

Deșeurile menajere se formează în gospodărie 
sau în alt loc cu activitate similară, de exemplu, 

CE REPREZINTĂ DEȘEURILE?

DEȘEURI sunt considerate toate 
substanțele și obiectele care nu mai 

sunt folosite de oameni, de care ei 
vor să se debaraseze sau deja s-au 

debarasat. Pe lîngă aceasta, deșeuri mai 
sunt considerate astfel de substanțe și 

obiecte de care oamenii sunt impuși să 
se debaraseze.

Clasificarea deșeurilor

Deșeuri

gazoase

lichide

solide

După tipul formării

industriale

menajere

agricole

medicale

radioactive

După starea fizică

periculoase

nepericuloase

inerte

După categoria
de pericol
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la restaurant. Deșeurile menajere sunt forma-
te din rămășițele produselor alimentare, măr-
furi de consum, deșeuri colectate selectiv (de 
exemplu maculatură și sticlă) și deșeuri mena-
jere periculoase. După tipul materalului, ele se 
împart în hîrtie, carton, metale, deșeuri organi-
ce (hrană și deșeuri de grădină) și lemn.

Deșeurile industriale constau din multitu-
dini de diferite fluxuri de deșeuri, care se 

formează în spectrul larg al proceselor 
industriale. În Europa de Vest, cea mai 

mare parte a deșeurilor industriale se 
formează în industria metalurgică, 

alimentară, băuturilor, articolelor 
de tutun, prelucrarea lemnului și 

hîrtiei.



5

DE CE SUNT ATÎT DE MULTE DEȘEURI?

În vremurile de demult, nu se formau, practic, 
deloc deșeuri din mai multe motive. În primul 
rind, erau mai puțini oameni, respectiv ei pro-
duceau puține deșeuri. În al doilea rînd, toate 
bunurile erau făcute din materiale naturale, 
care se descompuneau și se includeau în cir-
cuitul substanțelor în natură. În al treilea rînd, 
oamenii aveau cu mult mai puține necesități. 
Strămoșii noștri se preocupau mai mult de su-
praviețuire decît de a aduna cît mai multe bu-
nuri.

În evul mediu, se consuma mai mult timp, efor-
turi și resurse pentru producerea bunurilor 
decît acum. Uzinele nu aveau mașini speciale, 
totul se făcea manual. Nu era atît de ușor de 
a duce mărfurile dintr-un oraș în altul, dintr-o 
țară în alta. Unele bunuri costau foarte scump 
sau era foarte greu de obținut. Respectiv, oa-
menii aveau o atitudine mai grijulie față de 
bunuri, pentru ca ele să servească cît mai mult 
timp și să nu se transforme în deșeuri.

Astăzi oamenii trăiesc cu mult mai simplu – au 
fost inventate multe aparataje  pentru facilita-
rea muncii, transportul permite transportarea 
mărfurilor în toate colțurile lumii. În magazine 
se vînde o mare multitudine de diferite bunuri: 
alimente, haine, jucării, cărți, mobilă, tehnică 
de uz casnic și de calcul și multe multe altele. 
Publicitatea convinge că omul modern trebuie 
permanent să cumpere ceva. Cumpărăturile au 
devenit o parte importantă a vieții, pentru ele 
se consumă mult timp, bani și eforturi. În pre-
zent, tot mai mulți oameni cumpără diferite lu-
cruri frumoase, fără să se gîndească cît de mult 
vor servi ele și cît de mult vor fi utile. Așa so-
cietate se numește societate de consum. Chiar 
aruncînd o privire asupra casei tale, vei găsi 
multe lucruri fără care se poate de trăit foarte 
bine.
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Zilnic, oamenii consumă o cantitate mare de 
resurse naturale. Potrivit experților, doar 6% 
din ele se transformă în produs util, iar celelalte 
94% - în deșeuri. Odată cu creșterea populației, 
se majorează și volumul de deșeuri, se modifică 
componența lor. O mare parte din deșeurile 
menajere solide sunt formate din materiale de 
ambalare, deșeuri periculoase (baterii, tehnica 
de uz casnic, medicamente, diferite substanțe 
chimice).

Deșeurile menajere se schimbă foarte mult în 
dependență de epocă, climă, loc și anotimp, 
de la deprinderile alimentare ale populației și 
combustibilul utilizat. În coșurile de gunoi ale 
cetățenilor bogați, acestea sunt voluminoase 

și ușoare, la cei săraci, invers – mai dense și 
mai grele. Mai mult, rămășițele abundente 
în pămînturile prospere sunt în contrast 
cu deșeurile țărilor sărace unde prevalează 
tratarea (în orașele europene doar 15-30% din 
deșeuri sunt compuse din ceea ce este accesibil 
fermentării, în schimb, mai mult de o treime - 
ambalării).

Lucrurile au devenit efemere și, servind forte 
puțin, sunt considerate învechite. Acum nimic 
nu se mai repară și nu se înlocuiește, ci se aruncă, 
de exemplu, brichetele, pixurile, lamele de ras, 
ciorapii, ceasurile, aparatele de bucătărie. Ele se 
uzează, degradează și sunt scoase din uz în ritm 
accelerat, dar deșeurile nu dispar.

FORMAREA DEȘEURILOR
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Ele ajung în mediul înconjurător. În țările Uniunii 
Europene deșeurile menajere reprezintă mai 
puțin de zece procente din toate deșeurile 
și mai puțin de un procent din deșeurile 
periculoase pentru sănătate, dar anume ele, 
în primul rînd, atrag atenția atît a celor ce iau 
decizii, care influențează viața socială, cît și a 
cetățenilor simpli, care se confruntă cu ele 
zilnic. În țările vestice reciclarea deșeurilor a 
devenit unul din cele mai  importante sectoare 
ale industriei. 

Extinderea volumurilor și suprafețelor ocupate 
de deșeurile menajere a devenit un adevărat 
puzzle.  Trebuie de depozitat undeva 22 
miliarde tone de deșeuri și 6 milioane tone de 
obiecte voluminoase și substratul de sol din 
grădini care se formează anual. Pentru ca să 
fie concomitent evacuate aceste deșeuri, ar fi 

nevoie de cel puțin două garnituri de trenuri 
cu lungimea de 14 000 kilometri fiecare; adică 
atunci cînd locomotivele ar ajunge la Șanhai, 
vagoanele ar trece pe lîngă Pekin și Moscova, 
iar cozile trenurilor ar porni din Paris.

În anul 2011, populația Pămîntului 
era de 7 miliarde, ceea ce înseamnă 

de cinci ori mai mult decît în anul 
1900. Demografii prevăd că în 2050 

populația va crește pînă la 8-9 
miliarde, în mare parte concentrată în 

megapolise. Astfel, se vor arunca din 
ce în ce mai  multe deșeuri.
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CINE ȘI CÎTE DEȘEURI FORMEAZĂ?

În mediu, anual în lume se formează circa 
22•109t de toate tipurile de deșeuri. După cum 
a fost menționat mai sus, la mijlocul acestui 
secol populația planetei noastre va ajunge la 9 
mlrd de oameni, ceea ce va duce la formarea, 
după cum se așteaptă, a mai mult de 13100 
milioane tone de deșeuri anual – aproximativ 
cu 20% mai mult decît în anul 2009.

Creșterea formării deșeurilor este mai vizibilă 
în orașe. La moment, acolo locuiesc mai mult 
de 50% din populație. Conform prognozelor, 
pînă în 2050 această cifră va crește pînă la 
aproximativ 70%, jumătate ve reveni Asiei.1 

Conform datelor Băncii Mondiale, 10 ani în urmă 
numărul orășenilor era de 2,9 mlrd, fiecăruia îi 
revenea în mediu 0,64 kg de DMS pe zi. Acum 
numărul orășenilor a ajuns la 3 mlrd., respectiv 
crește și indicele de formare a deșeurilor, care 
este de 1,2 kg per om pe zi.  Se preconizează că 
pînă în anul 2025 numărul orășenilor va fi de 
aproximativ 4,3 miliarde, care zilnic vor forma 
în jur de 1, 42 kg de deșeuri menajere solide pe 
zi, ceea ce ar constitui 2,2 mlrd tone pe an.

Indicele de formare a deșeurilor este diferit în 
diferite țări și depinde de mai mulți factori. 

De exemplu, în UE volumul mediu al deșeurilor 
municipale formate per om era de 513 kg în 
2009 și de 502 kg în 2010. Volumul deșeurilor 

formate per om în 2010 varia de la 300 kg 
în Letonia, Cehia, Estonia și Polonia pînă la 
aproximativ 700 kg în Cipru, Danemarca, 
Luxembrug și Elveția.

În America de Nord, unui locuitor îi revenea 1,6 
kg deșeuri în zi; în Europa – 1,5; în Asia – 0,4; în 
Oceania – 0,8; în America Latină – 06; în Africa 
– 0,5.

Fiecare francez aruncă zilnic un kilogram de 
deșeuri menajere, adică aproximativ de două 
ori mai mult decît cu patruzeci ani în urmă.

În SUA, fiecare locuitor lasă după sine două 
kilograme de deșeuri pe zi. Conform statisticii 
oficiale, în SUA se formează 792 kg de deșeuri 
per om în an. În SUA se formează anual 230 mln 
tone de DMS.

1. VITAL WASTE GRAPHICS 3. Publicația Secretariatului Convenției Basel pregătită de Zoп Environment Network și 
GRID-Arendal/ 2012

2. Cercetare de oficiu privind Nota potențialului țărilor Europei de Est, Caucaz, și Asiei Centrale în domeniul elaborării 
datelor statistice pentru măsurarea dezvoltării durabile și durabilității ecologice conform Contului de Dezvoltare 
al Organizației Națiunilor Unite (CDONU)

În anul 2010, indicii deșeurilor 
municipale per om varia de la 119 kg în 

Armenia pînă la 655 kg în Moldova.  În 
Georgia - 201 kg.2
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Formarea deșeurilor municipale în Georgia, Moldova și Armenia (kg/om/an)
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Georgia 195 200 201

Moldova 340 359 384 505 604 630 655

Armenia 109 108 109 112 119 121 119
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COMPOZIȚIA DEȘEURILOR

Compoziția deșeurilor municipale în diferite 
țări se deosebește principial.

Deșeurile municipale (DMS) sunt compuse 
din maculatură (în mediu 20-40% din masă), 
metale negre și colorate (2-5% și mai mult), 
deșeuri alimentare (25-40%), plastic (1-2%), 

textile (4-6%), sticlă (4-6%) și alte componente 
în cantități mici.

Circa 66% din componența deșeurilor munici-
pale au origini biologice (hîrtia, deșeurile ali-
mentare și animaliere, vegetația).

Compoziția deșeurilor menajere solide globale conform datelor Băncii Mondiale (anul 2009)3

Organic
46%

Paper
17%

Plastic
10%

Glass
5%

Metal
4%

Other
18%

3. Rețeaua de Dezvoltare Durabilă. Banca 
Mondială. www.worldbank.org/urban
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DEȘEURILE – POLUANȚII MEDIULUI 
ÎNCONJURĂTOR

Poluarea mediului înconjurător cu deșeuri me-
najere influențează omul prin aer, apă, alimen-
te de origine vegetală, crescută pe sol otrăvit 
de deșeuri. Compușii chimici ce ajung în sol 
se acumulează și duc la schimbarea treptată a 
proprietăților chimice și fizice ale solului, mic-
șorează numărul de organisme vii, înrăutățesc 
fertilitatea. Deseori, odată cu substanțele po-
luante în sol nimeresc bacterii maligne și alte 
organisme nocive.

Umanitatea a inventat compuși care nu se des-
compun. La aceștea se referă diferite materia-
le de ambalare, vasele pentru păstrarea lichi-
delor, cauciucul, lavsanul, polimerii sintetici, 
detergenții, coloranții. Toate acestea elimină 
substanțe nocive pentru mediul înconjurător și 
oameni.

La moment, reciclarea deșeurilor devine un fe-
nomen tradițional doar în unele țări, dar este 
importantă necesitatea de utilizare mai activă 
a acesteia. Astfel de mijloace de utilizare a de-
șeurilor ca depozitarea la gunoiște și incine-

rarea, nu mai sunt considerate nepericuloase. 
Gunoiștile elimină gaz metan care formează 
efectul de seră ce amenință planeta noastră, re-
ținînd căldura în atmosfera pămîntului.

Incinerarea deșeurilor duce și la eliminarea 
gazelor periculoase, care conțin metale grele 
toxice: cadmiu, mercur, plumb. Ajungînd în or-
ganism, ele pot influența funcția hematopoie-
zei, provoca modificarea compoziției sîngelui, 
contribui la dezvoltarea efectelor cancerogene, 
genetice și alte efecte biologice secundare. Eli-
minarea abundentă a metanului, oxigenului, bi-
oxidului de carbon, poate provoca sufocare.

Este interesant,
încă în secolul XVII î.e.n. în China „prin 

lege a fost stabilit, că omul care aruncă 
gunoiul pe drumul public, se pedepsește 

prin tăierea ambelor mâini”.

Perioada de descompunere a diferitor tipuri de deșeuri în mediul înconjurător

Tipul deșeurilor Perioada de descompunere

Hîrtie 1 lună

Lînă 1 an

Vreascuri 4 ani

Plăci vopsite 13 ani

Cutii de conserve 100 ani

Cutii din aluminiu Pînă la 500 ani

PET-uri Mai mult de 500 ani 

Recipiente din sticlă Nu se descompun
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În baterii se conține o multitudine de diferite metale — mercur, nichel, cadmiu, plumb, litiu, 
mangan și zinc, care au proprietatea de a se  acumula în organismele vii, inclusiv și în organismul 

uman și să provoace  daune substanțiale sănătății.
O singură baterie, chiar și «tabletă», nimerind accidental în organismul omului, îl poate omorî timp 

de 30 minute. 
S-a calculat că o baterie penlight, aruncată în mod neglijent în coșul de gunoi, poate să polueze 

cu metale grele cam 20 m.c. de sol, iar în zonele forestiere ar însemna habitatul a doi arbori, două 
cîrtițe, un arici și cîteva mii de rîme!

Insula de gunoi
din Oceanul Pacific

La sfîrșitul secolului 20, oceanograful american, 
Charles Moore, a descoperit în Oceanul Pacific 
cea mai mare gunoiște de pe planetă. De la mij-
locul secolului 20, „Insula de gunoi” se mărește 
vertiginos și datorită specificului sistemului de 
curenți al Oceanului Pacific de Nord. Centrul 
acestui sistem este practic nemișcat – acolo și 
se acumulează tot gunoiul aruncat în ocean. La 
moment, „Insula de gunoi din Oceanul Pacific” 
este mai mult compusă din plastic (în jur de 
90%), greutatea căruia este de 6 ori mai mare 
decît greutatea planctonului care se află pe 
acest teritoriu. Cantitatea de gunoi este de mi-
lioane de tone, iar mărimea acestei insule este 
similară cu cea a statului Texas. Această insulă și 
altele similare continuă să crească rapid, în fie-

care zi în ocean ajung cam două milioane și ju-
mătate de porții de plastic și alte deșeuri. Dato-
rită procesului lent de descompunere a deșeu-
rilor din plastic, suferă mediul înconjurător, pier 
păsările și peștii care își au habitatul în ocean. 
Sărmanele animale înghit seringi, perii de dinți 
și alte deșeuri, perceptîndu-le ca hrană. Con-
form statisticii, din cauza deșeurilor din plastic 
aruncate în Oceanul Pacific, anual pier mai mult 
de 1 milion de păsări maritime, dar și mai mult 
de 100 mii de mamifere maritime.
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După cum afirmă Green Peace, în fiecare an se produc  mai mult de 100 milioane tone de articole 
din plastic și 10% din această cantitate ajung în oceanul planetar. Stoparea acestui proces poate 

fi posibilă doar cu eforturile comune ale tuturor consumatorilor, convingînd oamenii să se dezică 
de PET-uri și sacoșe din plastic, înlocuindu-le cu recipiente din sticlă, genți și pachete reutilizabile 

confecționate din materiale degradabile. Și voi puteți să contribuiți la această cauză comună.
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CUM POATE FI SOLUȚIONATĂ
PROBLEMA DEȘEURILOR?

Cele mai bune deșeuri sunt cele 
care nu există

Ierarhia managementului 
deșeurilor

Deșeurile prezintă un pericol mare, deaceea 
eforturile părții conștiente a umanității sunt în-
dreptate spre soluționarea problemelor legate 
de deșeuri. Minimizarea formării deșeurilor, re-
ciclarea lor optimă și reutilizarea sunt necesare 
pentru ca odată ele să nu ne înece. 

În ultimii ani, în practica mondială, se răspîn-
dește tot mai larg conceptul 3R, care determi-
nă metodele preferate de tratare a deșeurilor. 
Conceptul 3R indică următoarele metode de 
tratare a deșeurilor care se cer a fi utilizate cu 
scopul de a reduce deșeurile:

REDUCE (reducere) – de format cît mai puține 
deșeuri.
REUSE (reutilizare) – de reutilizat resursele. 
RECYCLE (reciclare) – reciclarea deșeurilor cu 
scopul de a obține produse noi.  

Trebuie de ținut minte că pentru cineva deșe-
urile pot reprezinta gunoi inutil, pentru altul 
poate fi un obiect sau lucru dorit. Reducerea 
deșeurilor nu este mai puțin impor-
tantă decît reciclarea lor. Orice reci-
clare înseamnă cheltuieli de energie și 
apă. Mai mult, nu orice poate fi reciclat.

Toate metodele analizate privind mana-
gementul deșeurilor trebuie să se combine 
în mod rezonabil, completîndu-se reciproc.

Consecutivitatea mijloacelor preferate de tra-
tare a deșeurilor formează așa-zisa ierarhie a 
managementului deșeurilor. O astfel de ierar-
hie, arătată în imagine, arată că trebuie, mai în-
tîi, de analizat activitățile de reducere primară 
a deșeurilor, apoi cea de reducere secundară, 

ceea ce presupune reutilizarea și reciclarea 
părții rămase de deșeuri și doar în ultimul rînd, 
activitățile de îngropare a acelor deșeuri care 
nu au putut fi evitate și care nu se supun reuti-
lizării sau reciclării.

Prevenire

Reutilizare

Reciclare

Recuperarea energiei

Eliminare
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RECICLAREA DEȘEURILOR

Puțină istorie

Chiar dacă majoritatea oamenilor au aflat despre metodele de reciclare a deșeurilor doar 
în anii 1970, primele programe urbane au început să funcționeze încă în anii 1890 în New-
York, SUA, cînd George Worring-Jr. (vedeți poza) a fost desemnat responsabil de curățarea 
străzilor. El și-a început activitatea cu reformarea afacerilor în domeniul colectării gunoiului 
public. El a construit prima uzină de selectare, reutilizare și revînzare a diferitor tipuri de 
deșeuri care, la indicația lui, erau selectate în condiții casnice și la întreprinderi.

Anii 1890 au fost foarte productivi pentru reciclarea deșeurilor la New-York. În anul 1897, 
familia Benedetto a deschis primul centru american de reciclare, unde erau adunate, 
vîndute și reciclate ziare, hainele uzate și alt gunoi reutilizabil.
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Cel mai tînăr din materialele utilizate, plasti-
cul, reprezintă drept simbol al modernității și 
dezicerii de antichitate. Era plasticului începe 
din anul 1925. Plasticul este produs din petrol, 
rezervele căruia sunt limitate. Plasticul pătrun-
de oriunde, înlocuind materialele tradiționale: 
lemnul în confecționarea mobilei, jucăriilor sau 
în construcție, sticla și metalele în ambalaje și 
confecționarea țevilor, bumbacul, mătasea și 
inul în confecționarea materialelor textile, cau-
ciucul în confecționarea încălțămintei, cristalul 
în producerea veselei, puful și penele în produ-
cerea perinelor și pernelor.

Popularitatea plasticului se explică prin ușurin-
ță, economie și un set de proprietăți de serviciu 
valoroase. Plasticul este un concurent serios 
pentru metal, sticlă, ceramică. De exemplu, la 

producerea buteliilor din sticlă este nevoie de 
energie cu 21% mai multă decît pentru cele din 
plastic. Din tot plasticul produs 41% se foloseș-
te pentru ambalaje, din această cantitate 47% 
se utilizează pentru ambalarea produselor ali-
mentare.

Dar cu toate acestea, plasticul tot mai mult în-
carcă containerele de gunoi: în țările dezvol-
tate 40–50% din ambalaje sunt din plastic. Ni-

merind la gunoiște, el nu se supune influenței 
microorganismelor, descompunerea lui poate 
dura de la două sute la o mie de ani. În schimb 
el arde foarte bine, emanînd multă căldură, dar 
și gaze toxice.

Însă, pe lîngă aceasta, apare problema 
utilizării deșeurilor, care sunt de cir-
ca 400 tipuri diferite, care apar în 
rezultatul utilizării produselor in-
dustriei de materiale plastice.

Principala cale de utilizare a de-
șeurilor din plastic 
este reciclarea lui.

Tehnologiile mo-
derne permit ca 
prin reciclarea plas-
ticului să se obțină 
diverse produse, 
așa ca țevi și găleți, 
jucării, mobilă, pla-
pume, etc. Unele 
PET-uri devin ma-
terie primă pentru 

Reciclarea plasticului
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obținerea PET-urilor similare, bune pentru păs-
trarea produselor alimentare. Dar nu întotdeau-
na este posibil de a le da o nouă viață: totul de-
pinde de cantitatea de poluanți, coloranți și alte 
impurități nedorite.

Articolele din plastic sunt zdrobite, topite, din ele 
se extrag ațe și acestea se transformă în fire. În 

componența ultimei intră lînă pieptănată, une-
ori mătase. Astfel de fire sunt utilizate pentru 
producerea covoarelor, confecționarea pulove-
relor, rochiilor, costumelor sportive. Astfel, pen-
tru confecționarea unui pulover de mărime mare 
sau bluze este nevoie de 27 PET-uri de doi litri, 
iar pentru un metru pătrat de covor este nevo-
ie de 36 PET-uri. Însă aceste metode de reciclare 
cuprind doar o mică parte accesibilă pentru re-
ciclarea plasticului. În Franța, numai un ambalaj 
din cinci este supus acestei reciclări. În Germania, 
invers, procentul de reutilizare a plasticului este 
mai mare. 

Fiecare tonă de plastic reciclat 
economisește pînă la 2 tone de petrol.

Conform datelor Institutului pentru 
Politica Pămîntului din Washington, 
doar în Statele Unite anual se 
produc 29 miliarde de PET-uri 
pentru apă. Pentru aceasta este 
nevoie de circa 17 milioane de barili 
de țiței (aproximativ 2,3 mln tone).
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Întreprinderile moderne de hîrtie și carton pro-
duc din maculatură hîrtie plisată, hîrtie igienică, 
material izolant, materiale pentru acoperișuri și 

chiar hîrtie de imprimare. Utilizarea maculaturii 
ca materie primă permite economisirea substan-
țială a celulozei, care este produsă din lemn. O 
astfel de economisire permite reducerea defrișă-
rii pădurilor.

La reciclarea maculaturii, baloturile de hîrtie se-
lectată sunt umezite în rezervoare mari și sunt 
separate în fibre. Pe parcursul mai multor ci-
cluri, fibrele sunt treptat curățate, decolorate de 
vopsele tipografice, cernute și filtrate pînă cînd 
aceastea sunt bune pentru producerea hîrtiei. 
La sfîrșitul procesului de producere a hîrtiei din 
materie primă reciclată, care de altfel ar fi ajuns 
la gunoiște, se obține un produs nou din hîrtie.

Reciclarea hîrtiei

Salvează 
Copacul 2000 litri de apă

1 tonă

de maculatură 

economisește

oxigen

ionizat pentru

30 oameni
1000 kW

de energie electrică

10 copaci
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Reciclarea sticlei

Sticla reciclată este la fel de calitativă ca și sticla 
obținută din materia primă.

Avantajele reciclării sticlei:
•	 Materia primă reciclată sau cioburile de sticlă 

se topesc la o temperatură mai joasă și to-
pirea lor consumă mai puțină energie decît 
producerea sticlei din materia primă naturală 
– o sticlă obținută din sticlă reciclată asigură 
economisirea energiei care ar permite unui 
bec de 100 W să lumineze timp de patru ore.

•	 Procesul de reciclare a sticlei este un ciclu 

complet închis, care nu formează deșeuri 

suplimentare sau produse nocive.

•	 Fiecare tonă de sticlă reciclată economisește 

mai mult de o tonă de materie primă natu-

rală, inclusiv circa 650 kg de nisip, 186 kg de 

sodium și circa 200 kg de calcar.

•	 Reciclarea sticlei previne aruncarea deșeuri-

lor din sticlă la gunoiște.
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Cînd în anul 1965 a început utilizarea aluminiu-
lui pentru producerea cutiilor pentru băuturi, 
pentru producerea a 1 mie de borcane se utiliza 
circa 25 kilograme de metal. Astăzi, aceiași mie 
de cutii cîntărește mai puțin de 15 kilograme 
deoarece producătorii s-au învățat să le producă 
mai bine. Aluminiul a înlocuit cutiile din oțel și  
staniu și a fost înalt apreciat pentru flexibilitate. 

La moment, pentru reciclare sunt utilizate mai 
mult de jumătate din cutiile de aluminiu, pro-

duse anual și aceasta se face cu ajutorul unui 
proces care necesită doar 5% de energie, ne-
cesară pentru obținerea materiei prime din 
aluminiu. În comparație cu plasticul, calitatea 
căruia se înrăutățește după fiecare reciclare, 
aluminiul poate fi reutilizat de un număr ne-
difinit de ori. Datorită acestei eficacități este 
creată infrastructura care permite doar în două 
luni de readus fiecare cutie aruncată la gunoi 
pe rafturi într-o nouă formă.

Reciclarea aluminiului
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CE SE POATE DE FĂCUT DIN DEȘEURI?
Deșeurile din sticlă
se topesc în sticle și borcane noi, cioburile de sticlă sunt utilizate și pentru producerea materialelor 
de construcție.

Deșeurile din sticlă
(din oțel și aluminiu)
se topesc în diferite articole din metal.

Maculatura
se utilizează pentru producerea hîrtiei noi. Din 
maculatura de calitatea inferioară se produc 

ambalaje și carton. Deșeurile din hîrtie se mai adaugă în materialele pentru izolare termică.

Din deșeurile din plastic
se produc noi găleți, bidoane, peliculă, cutii 
și materiale de construcție izolatoare, funii și 
pulovere de lînă.

Din gunoiul textil
se produce izolare termică, linoleum izolat, frânghii, cordoane, saci, ambalaje.

Deșeurile organice
(frunze, ramuri, iarbă, rămășițe alimentare și alte deșeuri)
pot fi reciclate cu ajutorul biodegradării naturale – compostare. Atunci deșeurile se transformă în 
compost, care înbunătățește calitățile solului și îl fertilizează.

 670 cutii de conserve sunt destule pentru a 
produce 1 bicicletă.

Această încălțăminte este produsă din 
materiale obținute ca rezultat a 

reciclării PET-urilor. Pentru aceasta sunt 
destule 8 PET-uri.
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TEHNOLOGII MODERNE

B i o p l a s t i c u l 
sau plasti-
cul organic  
este o formă 
de plastic, obți-
nut din surse rege-
nerabile de biomasă, 
așa ca uleiul, amidon 
de porumb, amidon sau 

În locul plasticului obișnuit 
apare bioplasticul

microbiomaterie, dar nu plastic din com-
bustibil fosil care este extras din petrol. Nu 

tot bioplasticul este degradabil.

Boabele de soia și porumbul sunt două 
grupuri mari de culturi  cerealiere 

care servesc sursă de biomasă pen-
tru plastic.

Bioplasticul rămîne a fi practic 
unica alternativă pur ecologică 

pentru plasticul produs în baza 
petrolului.
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CE POATE FACE FIECARE DIN NOI PENTRU
A REDUCE DEȘEURILE?

Există multe metode de reducere a cantității deșeurilor.
Iată unele din ele.

1. Să se dea preferință mărfurilor calitative și de durată și nu lucrurilor de o singură folosință. De 
exemplu, de cumpărat veselă din porțelan în locul farfuriilor și paharelor de unică folosință, 
acumulatoare în loc de baterii de unică folosință.

2. De utilizat geanta pentru produse cînd mergem la magazin să procurăm produse în loc de 
achiziționarea sacoșelor noi de fiecare dată. 

3. De procurat lucruri care sun cu adevărat necesare, dar nu influențate de publicitate.

4. De selectat mărfurile și ambalajul care 
poate fi supus reciclării (sticlă, hîrtie, PET-
uri) în loc de sacoșe și cutii produse din 
materiale care nu pot fi reciclate.

5. De procurat mărfuri fără ambalaj sau cu 
ambalaj minim. 

 De selectat mărfurile și ambalajul fabricate 
din materiale reciclate (deșeuri reciclate), 
atunci uzinele vor fi cointeresate să 
recicleze deșeurile.

 6.  De oferit lucrurile de care nu ai nevoie 
celui căruia îi vor prinde bine, dar să nu fie 
aruncate.

7.  De utilizat lucrurile de care nu ai nevoie în 
alte scopuri.

8.  De presat ambalajul (PET-uri, cutii) pentru 
a reduce volumul acestuia înainte de al 
arunca.

I
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SELECTAREA ȘI 
COLECTAREA 
SELECTIVĂ A 
DEȘEURILOR

Implementarea reciclării și altor metode 
moderne de utilizare a DMS poate fi efectuată 
cu condiția selectării preliminare a DMS 
pe fracțiunile necesare, de exemplu, așa ca 
plasticul, hîrtia, metalul, sticla, etc. 

Selectarea DMS poate fi efectuată atît de 
populație, cît și la punctele de 
selectare. 

Selectarea DMS efectuată 
nemijlocit de populație 
sau colectarea selectivă 
este cea mai eficientă 
metodă de a 
separa DMS în 
componente 
separate (fracțiuni). 
Pentru colectarea 
selectivă a deșeurilor 
se utilizează containere 
speciale care sunt amplasate în locuri 
confortabile pentru populație. Oamenii 
singuri selectează acasă deșeurile în fracțiuni, 
apoi le pun în containerele corespunzătoare, 
de exemplu, deșeurile din plastic – în 
containerele pentru plastic, maculatura – în 
containerele pentru hîrtie, etc.

Altă metodă de selectare a deșeurilor este 
punctul de selectare unde se efectuiază 
separarea deșeurilor în fracțiuni separate, așa 
cum este arătat în imagine.
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După cum se știe, în fiecare an se formează 230-
260 mlrd tone de deșeuri organice, o mare parte 
din ele ajung în mediul înconjurător (gunoiști, 
rîuri și lacuri, depozite de deșeuri naturale, etc.).  

Gunoiștile sunt sursa principală de formare a 
gazelor cu efect de seră, unde sunt stocate, în 
cantități mari, deșeurile organice (rămășițe de 
produse alimentare, legume și verdețuri, frun-
ze, vreascuri, etc.). Cu toate acestea, deșeurile 
organice pot fi folosite ca resursă utilă, în spe-
cial, pentru compostare, în urma căreia se for-
mează feritilizatorul organic – com-
postul. 

Compostarea este un proces 
natural, în care, sub influența 
bacteriilor, insectelor, ciuper-
cilor și viermilor, la timpe-
ratură înaltă (65°C) și me- diu umed se 
petrece descompunerea deșeurilor organice. 
Anume în procesul de activitate vitală a aces-
tor organisme se desfășoară reciclarea materiei 

prime de compostare în fertilizator.

Compostul se mai numește și «aur negru». 
Acesta este un remediu eficient pentru fertili-
zarea solului. 

Pentru pregătirea compostului se folosesc ma-
teriale care sunt clasificate în «verzi» și «brune».

Materialele brune (de carbon) îmbogățesc 
compostul cu aer și carbon, iar cele verzi (de 
azot) – cu azot și apă. Pentru formarea com-
postului este necesar de a succeda straturile de 

materiale brune și verzi. Componen-
tele „verzi” se caracterizează prin 

conținutul bogat în azot (N) și 
umiditate. La componentele 
„verzi” se referă și bălegarul, 
chiar dacă acesta nu este de 
culoare verde.  

Componentele “brune” se caracterizează prin 
procentul mare de carbon (C) și sunt în stare 
uscată.

COMPOSTAREA DEȘEURILOR

Componente “brune” Componente ”verzi”

Frunze și vreascuri uscate Deșeuri din legume, fructe și verdeață

Fîn, iarbă uscată sau plante Iarbă verde, frunze, vreascuri verzi

Hîrtie, carton Buruieni (fără semințe)

Rumeguș Alge 

Scoarță Zaț de cafea, frunze de ceai

Nu se utilizează pentru compostare:  plante infectate cu diferite boli, deșeuri din carne, păsări, 
pește, grăsimi, produse lactate, publicații colorate, deșeuri de construcție, plastic, metal, sticlă, 

cauciuc, medicamente, substanțe chimice, bălegar proaspăt, etc.
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Compostul poate fi pregătit fără mari eforturi. 
Pentru pregătirea compostului este necesar de 
ales amplasamentul, ferit de razele soarelui și 
vînt. Este de dorit ca grămada de compost să 
fie amplasată pe un loc înalt, departe de pereții 
clădirilor, la o distanță de cel puțin 3 m  și la o 
distanță de 20 m de fîntînile cu apă potabilă.

Pentru amplasarea componentelor ce vor fi su-

puse compostării se utilizează construcții de 
diferite forme, care pot fi pregătite din scînduri 
de lemn sau plase de metal. Pentru aceasta se 
poate de utilizat și butoaie. Grămada de com-
post poate fi pusă direct la sol, fără nici o con-
strucție deosebită.

Metodă rapidă de compostare

Durata procesului de compostare – 3-6 luni.

Se utilizează una din construcțiile arătate mai 
sus. Volumul construcției – nu mai puțin de 1 
m3.

Construcția pentru compostare este umplută 
în următoarea ordine:

•	 La nivelul de jos al construcției puneți un 
strat de vreascuri uscate, paie, fîn, etc. Aceste 
materiale sunt necesare pentru asigurarea 
drenajului și pătrunderii aerului. 

•	 Al doilea strat (înălțimea de 20-25 cm): puneți 
componente «verzi» (plante verzi sau deșeuri 
din legume și fructe, etc.).

•	 Al treilea strat (înălțimea de 5 cm): 
componente «brune» (hîrtie tocată, carton, 
vreascuri uscate, etc.)

•	 Al patrulea strat: puțin sol sau bălegar 
putrezit

•	 Următoarele straturi: straturi «verzi» - 
«brune». Este nevoie de succedat straturile 
«umede», «uscate», «tari» și «moi». Aceasta 
va asigura ventilarea straturilor, accelerarea 
procesului și ulterior – textura bună a 
compostului final. Niciodată nu împingeți 
și nu presați conținutul pentru că aceasta 
va încurca procesului normal de formare a 
compostului.

Există și alte metode de compostare a deșeu-
rilor.

Compostul final este uti-
lizat ca fertilizator orga-
nic. Folosirea compostu-
lui contribuie la crește-
rea fertilității, fructele se 
coc mai repede. Produ-
sul, crescut cu ajutorul 
compostului, este un 
produs biologic pur.

Construcții, ce pot fi utilizate pentru compostare.
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Codurile reciclării sunt niște semne speciale 
care sunt utilizate pentru indicarea materialului 
din care este produs obiectul, dar și pentru 
simplificarea procedurii de selectare înainte de 
transportarea lui la reciclare pentru reutilizare. 
Astfel de semne, de obicei, sunt aplicate pe 
baterii, acumulatoare, articole din sticlă, metal, 
hîrtie, plastic.

FIECARE TREBUIE
SĂ ȘTIE ACEASTA

Codurile reciclării
Codurile de reciclare a ambalajelor din plastic

Codurile de reciclare a metalului

Semn Descriere

Carton

Altă hîrtie

Hîrtie

Carton poligrafic

Semn Descriere

Poliester, sticle pentru băuturi 
răcoritoare

Pet-uri, sacoșe, coșuri de gunoi

Rame pentru geamuri, sticle pentru 
produse chimice, pardoseli pentru 
podea

Sacoșe, găleți, țevi

Bare de protecție pentru 
automobile, garnitură interioară 
pentru automobile, carcasele 
instumentelor electrice, ambalaje 
pentru ciocolate, paste făinoase, 
pahare din plastic
Jucării, veselă de unică folosință, 
ghivece de flori, casete video, 
geamantane

Alt plastic

Carcasele monitoarelor și 
televizoarelor, flitre de cafea, 
telefoane mobile, carcasele 
instumentelor electrice

Semn Descriere

Oțel

Aluminiu

Prezența acestui semn 
pe bunuri arată că bunul 
este fabricat din materie 
obținută prin reciclare 
(Recycled), sau dintr-un 
material care poate fi 

supus reciclării (Recyclable). În principiu 
astfel de semn se aplică pe plastic, hîrtie, 
metal și textile – materiale tradiționale 
pentru ambalare și organizarea transpor-
tării și păstrării produselor și bunurilor.    

Semnul modern de reciclare a fost propus 
de studentul american de 23 ani, Harry An-
derson, în anul 1970, în cadrul desfășurării 
concursului pentru simbolul companiei 
Container Corporation of America (Corpo-
rația de Containere din America) dedicate 
primei Zile a Pămîntului.

Semnul internațional
pentru reciclare

Codurile de reciclare a hîrtiei



30

Anul 1031
Începutul reciclării gunoiului. Astfel, în Japonia 
se recicla hîrtia.

Anul 1588
Elizabeta I, pentru prima dată, a oferit facilități 
oamenilor care se ocupau de colectarea peti-
căriei și hîrtiei pentru reciclare.

Anul 1776
În SUA ia startul campania de colectare și uti-
lizare a deșeurilor. Începuse războiul pentru 
independență, din cauza deficitului de 
materiale militare a început colec-
tarea activă și reciclarea deșe-
urilor din metale.

Sfîrșitul secolului 19
Urbanizarea se dezvolta în ritm accelerat, se 
dezvolta știința privind igiena. A început cre-
area serviciilor de gunoieri la nivel municipal.

Anul 1874
În Anglia a fost efectuată prima încercare de 
formare a energiei din deșeuri inflamabile.

Circa 500 ani înaintea erei noastre, în Atena, 

a fost aprobată legea privind gunoiul care 

interzicea aruncarea deșeurilor prin fereas-

tră afară, erau organizate gunoiști speciale 

la o distanță de cel puțin 1 milă de la oraș, 

unde gunoierii trebuiau sa ducă toate de-

șeurile din oraș.

ISTORIA RECICLĂRII
ÎN LUME
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Anul 1895
La New-York a fost creat primul sistem de se-
lectare preliminară a gunoiului. Locuitorii au 
început să selecteze deșeurile menajere, hîrtia, 
metalul, plasticul în coșuri separate.

Anul 1935
Începe producerea băuturilor în cutii din alu-
miniu și începe reciclarea cutiilor.

Mijlocul anilor 1950
Încep cercetări de amploare în domeniul utilizării 
deșeurilor.

Anul 1973
În SUA începe turnarea băuturilor în PET-uri. Ca 
rezultat, crește volumul deșeurilor, apare criza 
în domeniul utilizării, se încearcă soluționarea 
problemelor.  Reciclarea sticlelor a început toc-
mai în anul 1979.

Anii 1980
Multe țări iau decizia privind reciclarea deșe-
urilor, hotărînd că aceasta este cea mai bună 

metodă de soluționare a problemei legate de 
utilizarea deșeurilor.

Anul 2008
Sunt efectuate cercetări privind cantitatea de 
deșeuri formate. Astfel, anual se formează 2 
mlrd tone de deșeuri.

Reducerea formării deșeurilor, reciclarea 
optimă și reutilizarea deșeurilor sunt 

necesare pentru ca odată ele să nu ne 
sufoce.
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ec.europa.eu/environment/waste/

ec.europa.eu/eurostat

ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_shipment_statistics

www.municipalwasteeurope.eu/about-waste

www.zerowasteeurope.eu/

www.plasticseurope.org/

www.eschooltoday.com/waste-recycling/waste-management-tips-for-kids.html

www.epa.gov/epawaste/index.htm

www.grida.no/graphicslib/detail/a-history-of-waste-management_118d

www.5gyres.org

Resurse utile
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