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Context general
Evoluția societății în general, dar și a indivizilor în particular determină un
consum crescut de resurse necesare pentru susținerea dezvoltării acestora.
În contextul în care comportamentul de consum are drept efect achiziționarea
de variate produse necesare susținerii traiului zilnic, se impune adoptarea
unei noi viziuni asupra economiei, care să asigure circuitul resurselor astfel
încât nimic să nu se piardă, ci totul să fie refolosit. Astfel, obiectivul societăților
moderne este acela de a trece de la economia liniară la economia circulară,
iar pentru a se realiza acest lucru este necesar ca acest model de economie
circulara sa fie aplicat la nivel micro, create modele de bune practici, ulterior
modelul să fie preluat, adaptat la nivel macro.

Primul model de economie circulară aplicat la nivel
micro în municipiul Buzău
Școala Gimnazială nr. 11 este prima școală din municipiul Buzău care adoptă măsuri și strategii
care contribuie la promovarea economiei circulare. Toate aceste măsuri au fost precedate de
implicarea în proiecte ecologice menite să asigure bazele cunostințelor despre protecția mediului
și gestionarea corectă a deșeurilor generate atât în interiorul unității de învățământ cât și
utilizarea resurselor naturale într-un mod rafinat și eficient, în afara porților școlii. Una dintre
componentele importante și cu impact asupra definitivării sistemului de economie circulară, pe
lângă cele legate de surse naturale de obtinerea a energiei electrice, de sisteme de colectare
și de reutilizare a apei provenite din precipitații, act de învățământ cât mai aproape de natură,
este reprezentată de managementul deșeurilor generate de insituția de învățământ.
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Managementul deșeurilor în cadrul proiectului de
economie circulară are în vedere colectarea separată
a următoarelor categorii de deșeuri:

1

Deșeuri menajere

2

Deșeuri reciclabile de ambalaje

3

Deșeuri de hârtie (maculatură)

4

Deșeuri de sticlă

5

Deșeuri biodegradabile

6

Deșeuri periculoase provenind din deșeuri menajere:
a) Baterii 			

b) Corpuri de iluminat
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Fiecare tip de deșeu va fi depozitat în recipiente separate, situate
pe o platformă exterioară având coloristica și inscripționarea
specifică fiecărei categorii în parte, astfel:

Deseurile menajere reziduale se vor depozita în containerul
negru și cuprind:
• Resturi de carne și pește, gătite sau proaspete;
• Resturi de produse lactate (lapte,smântână,brânză,iaurt,unt,frișcă);
• Ouă întregi;
• Grăsimi animale și vegetale;
• Scutece / tampoane / hârtie igienică folosite;
• Mucuri de țigară;
• Veselă de porțelan /de sticlă/ geamuri sparte.

Deșeurile reciclabile se vor depozita în sacul galben în interiorul
claselor/container galben pe platforma exterioară și cuprind:
• Ambalaje de hârtie și carton ( uscate, curate și pliate);
• Ambalaje de aluminiu (ex. doze de aluminiu);
• Metal (conserve metalice);
• Ambalaje tetrapak (ex. Cutii de lapte, de suc);
• Materiale plastice ( pet-uri folii,pungi de plastic, recipient de la
detergent,șampon,sapun lichid etc. )

Deșeurile reciclabile se depozitează în sacul galben curate, uscate, pliate, turtite! Se interzice depozitarea pungilor
și ambalajelor care conțin materiale organice degradabile ( ex. sânge, carne!).

Ambalajele cu urme de mancare trebuie spalate înainte!

Deșeurile vegetale/biodegradabile se vor depozita în pubela
maro și cuprind:
• Resturi de fructe și de legume proaspete sau gătite;
• Resturi vegetale de mari dimensiuni din curtea școlii care nu pot fi folosite în
unitatea de compostare ( ex. crengi, nuiele);

Atenție! Deșeurile se depozitează DIRECT în pubelă, fără a fi folosite alte pungi, sacoșe sau saci. Pentru a
putea fi compostate, pubela maro trebuie să conțină numai deșeuri biodegradabile!
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Deșeurile vegetale ce se vor depozita în unitatea de compostare:

• Resturi vegetale de mici dimensiuni ( ex. frunze, crenguțe, plante), iarba;

Deșeurile de sticlă se vor depozita în pubela verde și cuprind:

• Borcane, Sticle
• Alte ambalaje de sticlă
Se depozitează în eurocontainere verzi de tip clopot sau în pubelă verde cu
orificiu special pentru introducerea ambalajelor de sticlă.

Atenție! Geamurile sparte, porțelanurile și vesela sparte sunt deșeuri menajere și se depozitează în pubela
neagră.

Deșeurile periculoase provenite din consumul de materiale
din instituții de învățământ se vor depozita în pubele distinct
inscripționate pentru fiecare din cele 2 categorii de deșeuri și
cuprind:
a) baterii, acumulatori
b) corpuri de iluminat

Colectarea deșeurilor colectate selectiv de către agentul de salubrizare se va face pe bază de contract
la solicitarea unității de învățământ, cu frecvența determinată de umplerea fiecărui tip de container de
colectare. Instituția de învățământ va preciza în solicitare tipul de deșeu ce se dorește a fi colectat. La prima
colectare se va realiza o determinare a calității și cantității deșeurilor colectate, date care vor fi folosite
pentru următoarele colectări, cât și pentru încheierea contractului.
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Deșeuri periculoase
PERÍCOL, pericole, s. n. Situație, întâmplare care pune sau poate pune în primejdie existența,
integritatea cuiva sau a ceva; primejdie, amenințare. • Pericol social = caracterul unei acțiuni sau inacțiuni
prin care se aduce atingere suveranității, independenței sau unității statului, persoanei și drepturilor
acestuia și în general ordinii de drept. • (Rar) Risc. – Din lat. periculum, it. pericolo.
Echipamentele electrice,electronice și electrocasnice, corpurile de iluminat, bateriile portabile
și bateriile auto, detergenții cum ar fi clorul, inalbitorii, vopseaua, produsele pentru dezinfecție,
dezinsecție și deratizare, medicamentele și alte produse pe baza de substanțe chimice fac parte
din categoria substanțelor periculoase.
Unele dintre ele sunt toxice și ne pot otrăvi, altele pot lua foc cu ușurință sau distrug materialele
cu care intră în contact.
Aruncate în natură poluează solul și pânză freatică.
Deocamdată,
1. doar o parte dintre deșeurile periculoase sunt colectate separat și reciclate:
• Echipamentele electrice,electronice și electrocasnice
• corpurile de iluminat
• bateriile portabile
• bateriile auto
• bateriile telefoanelor mobile
• uleiul de motor
• uleiul vegetal uzat din unități de pregătire a hranei HORECA
2. Restul deșeurilor periculoase fie sunt incinerate, fie sunt depozitate la gropile de gunoi

Ce efecte au ele asupra noastră?
Otrăvesc solul și pânză freatică. Ne dăunează și nou, pentru că se pot infiltra în pânză freatică
de unde apoi prin sistemul de alimentare cu apă potabilă ajunge la robinet sau în fântâni. Copii
pot intră în contact direct cu deșeurile periculoase aruncate în mediu (sprayuri cu resturi de
insecticide, medicamente expirate, solvent și vopseluri, etc).
Un litru de ulei uzat de motor, aruncat în natură, contaminează un million de litrii de apă.
Metalele grele (exemplul plumbul), aflate în bateriile auto uzate, pot afecta sănatatea mentală
a copiilor.
O baterie de telefon mobil de tip vechi poate polua 600.000 de litri de apă cu metale grele.
Produsele chimice corozive pot strica țevile de scurgere sau canalele colectoare și apoi se vor
răspândi în natură.
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Ce pot face?
Limitează utilizarea produselor periculoase, înlocuind o parte din ele cu unele mai puțin
dăunătoare.
Încearcă să eviți folosirea produselor care au pe etichete următoarele simboluri și nu le aruncă
niciodată la gunoi:

Încearcă alternative ecologice la detergenții obișnuiți. În loc de agenți de curățare pe baza de
substanțe chimice, încearcă bicarbonatul de sodiu. Vei ieși si mai ieftin.
În loc de baterii portabile obișnuite, cumpără baterii reîncărcabile sau acumulatori.
Du înapoi la farmacie medicamentele expirate saucare nu-ți mai sunt necesare. Farmaciile au
obligația să le colecteze și apoi să le elimine prin incinerare.
Utilizează veselă de sticlă sau porțelan și tacâmuri din metal, nu veselă sau tacâmuri din
plastic
Folosește vopsea pe baza de apă, nu de solvent.
Cumpără produse doar în cantitatea de care ai nevoie. Dăruiește unui vecin sau unui prieten
vopseaua care-ți prisosește.
Interesează-te de puncte de colectare specializate din zona ta, pe tipuri de deșeuri
periculoase, sau în cazul în care nu există pentru categoria de deșeuri pe care intenționezi să
o elimini apelează pentru ridicarea acestora la firme autorizate pentru colectarea deșeurilor
periculoase din zona ta.

Ce se întâmplă cu deșeurile periculoase colectate?
O parte din aceste deșeuri sunt preluate de firme specializate pentru reciclarea acestora,
o parte sunt preluate de firme autorizate pentru deșeuri periculoase în vederea incinerării
acestora.
Avantajele diminuării cantităților de deșeuri printr-un consum mai responsabil, colectării,
reciclării, sau eliminării în condiții de siguranță.
Un mediu mai curat și mai sănătos, neafectat de substanțe toxice, înseamnă în primul rând
sănătate pentru ține și familia ta, protejarea plantelor și animalelor din ecosistem
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Importanța colectării separate a deșeurilor:
• Producția de energie electrică și/sau termică prin incinerarea unor tipuri de deșeuri
• Conservarea resurselor naturale
• Reducerea poluării mediului în care trăim
• Diminuarea costurilor de producție a produselor noi
• Reducerea consumului de energie necesar pentru crearea de noi produse
• Contribuirea la procesul de recuperare și reciclare a deșeurilor
• Dimunuarea cantităților de deșeuri ce au ca destinație depozitul ecologic de deșeuri
• Creșterea gradului de valorificarea cantităților de deșeuri colectate separat
• Creșterea duratei de viață a depozitelor de deșeuri prin diminuarea cantităților depozitate
• Crearea compostului – îngrășământ natural pentru sol
• Se reduc emisiile de gaze cu efect de seră asupra mediului
• Generarea de noi materii prime prin procesul de reciclare a deșeurilor, care se vor utiliza la
fabricatia altor produse
• Producția de compost utilizat în agricultură pentru îmbogățirea solului cu nutrienți

Consecințele iremediabile ale comportamentului
responsabil de a nu depozita separat deșeurile:
• Creșterea cantităților de deșeuri depozitate la groapa de gunoi
• Diminuarea semnificativă a gradului de recuperare și valorificare a deșeurilor reciclabile
• Crearea de focare de infecții prin depozitarea neconformă a deșeurilor
• Poluarea solului, apelor, aerului
• Afectarea sănatații populației
• Distrugerea florei si a faunei
• Încălzirea atmosferei

Efectele benefice ale colectării separate
a deșeurilor:
• Se realizează produse noi prin reciclarea celor vechi
• Se salvează copacii
• Nu se mai poluează fauna și flora
• Se produce energie
• Protejarea naturii și a sănătății umane.
• Se reduc cantitățile de resurse naturale utilizate în industrie și consum
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Cum arată un mediu poluat, în care nu se respectă
metodele de colectare separată a deșeurilor
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PROIECT

ȘCOALA
CIRCULARĂ
Managementul deșeurilor Scoala Gimnazială nr. 11

www.primariabuzau.ro
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