
 

 

                                     Spune DA reciclării! 

 

           În ultima vreme se derulează din ce în ce mai multe proiecte care încurajează 

reciclarea, dar pentru a putea aduce țara noastră la un nivel european va trebui ca fiecare 

dintre noi să conștientizeze pericolul pe care îl reprezintă aceste deșeuri. Aceste depozite de 

gunoaie pot răspândi boli serioase, reprezentând un adevărat focar de infecții, fiind pusă în 

pericol sănătatea cetățenilor. Din păcate, nu toți oamenii înțeleg pericolul la care se expun 

odată cu aruncarea deșeurilor la întâmplare și adeseori, în spatele blocurilor și prin locurile 

retrase avem parte de asemenea imagini, cu tot felul de resturi menajere, pet-uri și pungi de 

plastic. Pe lângă bolile care se ascund printre aceste mizerii, se găsesc și toate tipurile de 

rozătoare, care scăpând de sub control, invadează uneori orașele. 

           În Germania, spre exemplu, una dintre cele mai dezvoltate țări europene, pet-urile se 

înapoiază magazinului de unde sunt achiziționate respectivele produse, contra cost, care 

reprezintă aproximativ jumătate din prețul produsului inițial. Consider că, acestă metodă i-ar 

stimula pe oameni și i-ar face să înțeleagă că aruncarea unei sticle goale, la întâmplare nu e 

un lucru minor care trebuie tratat cu indiferență. 

            Din studiile făcute sticlele, canistrele şi bidoanele de plastic nu se descompun niciodată 

complet, oricâți ani ar trece unele componente ale acestora rămân intacte. Știind că anual 

sunt produse 671 de miliarde de kilograme de plastic, doar gândul că acestea ar putea ajunge 

în pământ este înfiorător, neluând în seamă toate catastrofele care ar izbucni din această 

cauză. 

           Cantitatea de gunoaie care se adună de la români este de 8 milioane de tone într-un an, 

dintre care 236,5 tone de plastic fiind cel mai colectat material în comparație cu sticla, hârtia, 

cartonul și metalul. Noi putem schimba aceste cifre și putem să ne ridicăm printre primele 

locuri ale clasamentului la nivel european. 90% din conținutul coșului de gunoi poate fi 

reciclat și refolosit. Gândește-te de două ori înainte de a arunca ceva în coş și nu uita: TU 

reprezinți schimbarea! 

  

 

                                        Say YES recycling! 

 

           Lately are developing increasingly more project that encourages recycling, but to bring 

our country at an European level. Each of us shall to reuse the danger which represents these 

wastes. These deposits of trash can spead serious diseases represending a true outbreak 

iniections being put in danger healt of citizens. Unfortunately not all people understandt the 

danger to which exposed there self throwing rubbish at random in fact behind the blocks and 

the places secluded, we can see all kings of householdwaste, bottels and plastic bags. Not only 

diseases are hiding among this filth, there are also all kings of rodents that are not under 

control and that sometimes invade the cities. 

          In Germany, for exemple, one of the most developed countries, bottels shall be returned 

at thr schop where they was purchased, being paid for that about half of the price of the 

initial product.  

          I think this method would stimulate people and would make they understand that throw 

an ampty bottle at random’s not a minor thing that goes ignored from the studies done we 

understand that bottels, bins and plastic cans will never be completely descompuse it doesn’t 

court horo many years will pass, some parts of them remaun intact. Knowing that annually 

are produced 671 billion kilograms of plastic, just the thought that all these could  get in the 

ground it’s scary, not counting all the catastrophoes that might result. The amount of all the 

trash who is gather from Romania i tis 8 milions tonnes in one year, including 236,5 tons of 

plastic that being the most collected compared to glass, paper , paperboard and metal. We can 



change these figures and we can raise our nation as the first places of ranking at the European 

level. 90% of the contents of the trash can be recycled and reused. 

         Think twice before to throw something in to the trash can and don’t forget: YOU 

represent the change! 
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