
 
 

 

                                                                  Impactul deșeurilor 

 

        Impactul semnificativ al deșeurilor se manifestă sub forma modificărilor de peisaj, 

poluării aerului prin suspensiile antrenate de vânt, a apelor de suprafață care devin bogate în 

nitriți, nitrați, substanțe periculoase și a solului care devine infertil și inapt de a susține 

formele specifice de viață. Ar trebui reduse substanțele periculoase și deșeurile menajere 

pentru a fi respectate condițiile de colectare care asigură o treaptă favorabilă ecologizarii. 

        Unele dintre cele mai importante deșeuri care pot fi reciclate  sunt: hârtia, care constituie 

cca. 41% din totalitatea gunoiului din natură, plasticul, cu o pondere forte mare, mai ales în 

țara  noastră, aluminiul, care, odată reciclat salvează 95% din energia necesară producerii lui 

și nu in ultimul rând, sticla, reușind să fie reciclată la nesfârșit.  

           Dacă fiecare am lua măsuri minime cu privire la reciclarea deșeului nostru cel puțin, în 

mediu ar apărea schimbări destul de semnificative in bine și natura ar avea o șansă in plus la 

o viață ca atare.  

 

 

                                                    The impact of waste 

 

 

The significant impact of waste manifest form of changes in the landscape, air 

pollution through by wind, surface waters which are rich in nitrites, nitrates, dangerous 

substances and soil becomes infertile and unable to support specific forms of life. It should be 

reduced municipal waste and hazardous substances to be respected collection conditions that 

provide a step favored greening. 

        Some of the most important waste can I recycled are: paper, constituting approx. 41% of 

all garbage in nature, plastic, with a share great strengths, especially in the country I've, 

aluminum, which once recycled saves 95% of energy needed to produce it and not least, glass, 

being able to be recycled indefinitely . 

           If we each take minimum measures on our recycling the waste at least in the changing 

environment would appear quite significant and good nature would have a better chance at 

life itself. 
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