
Idei pentru un mediu mai curat  
 
Iată ce putem face fiecare dintre noi pentru a ne 
proteja mediul în care trăim: 
 
1. Să colectăm deșeuri separat și să reutilizăm/ 
reciclăm  

• Putem recicla hârtia, cartonul, plasticul, 
sticla, aluminiul și alte metale, dar și 
textilele sau uleiul. Fiecare material se 
reciclează diferit, însă deșeurile trebuie 
curățate și/sau spălate înainte de colectare. 
Ține cont de acest lucru pentru a nu contamina întreg containerul! 

2. Să reducem consumul de energie 
Reducerea consumului de energie are beneficii directe pentru mediu. În primul rând, se limitează 
cantitatea de poluanți eliberați de centralele electrice. Apoi, resursele naturale sunt conservate. 
Schimbările pot porni chiar din propria gospodărie, astfel: 

• stinge lumina atunci când ieși din cameră; 

• scoate din priză electronicele și electrocasnicele atunci când ești plecat de acasă mai mult 
timp; 

• profită de lumina naturală, poziționând biroul lângă fereastră; 

• pornește aerul condiționat doar când este absolut necesar; 

• alege să îmbraci un pulover înainte de a ridica temperatura în casă; 

• folosește mașina de spălat doar când este plină și alege un program cu temperatură 
scăzută; 

3. Să reducem consumul de apă: 

• oprește apa atunci când îți periezi dinții sau când îți săpunești mâinile; 

• scurtează durata dușurilor și oprește apa cât timp speli vasele. 
4. Să refuzăm pungile și recipientele din plastic. O pungă din plastic se poate descompune într-o 
perioadă cuprinsă între 10 si 100 de ani dacă este expusă luminii soarelui, însă moștenirea sa ecologică 
poate persista pentru totdeauna. Utilizând mai puțin vom ajuta la reducerea consumului de plastic, 
implicit la poluarea cu plastic. 
5. Să alegem transportul în comun, mersul pe jos sau cu bicicleta ori de cate ori e posibil, în locul 
drumurilor cu mașina personală. 
6. Să colectăm separat bateriile uzate, predându-le unui centru specializat pentru reciclarea 
acestora. O baterie uzată, ajunsă la coșul de gunoi, apoi la containerul din spatele blocului și în 
final la groapa de gunoi, poate polua 1 metru pătrat de pământ și 10 l de apă înainte să ajungă în 
natură, unde poate contamina 1 m2 de sol și 10 litri de pânză freatică. 
7. Nu arunca uleiul uzat la canalizare. Colectează-l separat și du-l la un centru specializat pentru 
reciclarea acestuia. 1 litru de ulei uzat ajuns în pânza freatică are capacitatea de a polua și de a 
face neutilizabili 1,000,000 de litri de apă potabilă (cantitate suficienta pentru 1 persoană adultă 
timp de 14 ani).  
 
Fiecare dintre noi trebuie să îşi asume un rol în acţiunile de protejare a mediului. 
Fiecare acţiune începe cu primul pas.   
Să nu rămânem nepăsători la suferința planetei, e nevoie de implicare ACUM! 
 


