
Colectarea altor
tipuri de deșeuri

Patrula de Reciclare Ediția X - Tema 7



Câte tipuri de 
deșeuri există?

Deșeuri 
lichide:

ulei alimentar 
uzat, apă cu 
detergenți, 

apă folosită în 
fabrici și uzine 

etc.

Deșeuri
solide: 

plastic, hârtie, 
metal, sticlă, 

textile, 
ambalaje 

cosmetice și 
farduri.

Deșeuri 
periculoase: 

substanțe 
inflamabile, 
corozive sau 

reactive.

Deșeuri 
medicale: 

medicamente
, seringi, ace, 
ustensile și 

instrumente 
medicale etc.
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Câte tipuri de 
deșeuri există?

DEEE: 
Aparate sau 
obiecte care 

se bagă în 
priză sau 

funcționează 
cu baterii.

Deșeuri din 
construcții 

sau demolări: 
fier, beton, 
cărămizi, 
tablă etc.

Deșeuri 
organice: 

iarbă, frunze, 
crengi, 

alimente sau 
deșeuri 

vegetale.

Deșeuri 
reciclabile: 

deșeuri care 
se pot recicla 
sau refolosi 

prin reparare 
sau upcycling.
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Recapitulare!

Suntem la episodul 7 din sezonul X al 
Patrulei de Reciclare! 

Sunteți gata pentru o scurtă recapitulare 
a temelor discutate în episoadele 
anterioare? 

Plecând de la clasificarea tipurilor de 
deșeuri, identificați categoriile pe care 
le-ați învățat deja.



FELICITĂRI!

Dar...
V-ați gândit vreodată la celelalte 

tipuri de deșeuri rămase din 
categoriile prezentate? 

Realitatea ne arată că marea 
majoritatea a activităților omului 
generează deșeuri de care nici nu 

suntem conștienți! 
Sunteți deja avansați în 
cunoștințele legate de 

protecția mediului, de tipurile 
de deșeuri comune și cum 

poate fi diminuat impactul lor 
asupra naturii! 



Exercițiu de imaginație #1!

Gândiți-vă la cele mai uzuale activități pe care le 
desfășurați acasă, în familie.

• Ce tipuri de deșeuri rezultă din aceste activități?

• În ce categorie de deșeuri se încadrează ele?

• Care sunt deșeurile la care nu v-ați gândit până acum 
și nu ați învățat despre ele în episoadele anterioare?



Alte tipuri de 
deșeuri #1

Din exercițiul anterior v-au rezultat exemple de alte tipuri de deșeuri precum:

• Uleiul alimentar uzat – în care mama ne gătește ochiurile!

• Cojile de ouă – care au rămas după ce mama ne-a gătit micul dejun!

• Apa cu detergent – în care am clătit mopul cu care am spălat podeaua!

• Gunoiul din făraș - pe care l-am adunat după ce am măturat sau aspirat!

• Florile uscate din vază – pe care i le-am dăruit mamei de 8 Martie!



Exercițiu de imaginație #2!

Gândiți-vă la cele mai uzuale acțiuni pe care le 
desfășurați în mod constant.

• Ce tipuri de deșeuri pot rezulta din aceste activități?

• În ce categorie de deșeuri se încadrează ele?

• Care sunt deșeurile la care nu v-ați gândit până acum și 
nu ați învățat despre ele în episoadele anterioare?



Alte tipuri de 
deșeuri #2

Din exercițiul anterior v-au rezultat exemple de alte tipuri de deșeuri precum:

• Bateria de la chiuvetă – robinetul de apă caldă nu mai funcționează!

• Resturile de mâncare – oasele de la friptură sau cotorul de la măr!

• Hainele uzate – pantalonii pe care i-ai rupt în genunchi la fotbal!

• Încălțămintea mică – adidașii de pânză care ți-au rămas mici și sunt și pătați!

• Masa de scris – trebuie înlocuită cu un birou spațios la care să-ți faci temele!



Exercițiu de imaginație #3!

Gândiți-vă la cele mai uzuale acțiuni pe care adulții le 
desfășoară și le observați pe stradă sau acasă!

• Ce tipuri de deșeuri pot rezulta din aceste activități?

• În ce categorie de deșeuri se încadrează ele?

• Care sunt deșeurile la care nu v-ați gândit până acum și 
nu ați învățat despre ele în episoadele anterioare?



Alte tipuri de 
deșeuri #3

Din exercițiul anterior v-au rezultat exemple de alte tipuri de deșeuri precum:

• Recipiente de farduri și cosmetice – femeile vor să fie mereu frumoase!

• Moloz din renovări – când părinții decid să renoveze baia!

• Resturi de grădinărit – pomii și grădina trebuie curățate mereu, mai ales toamna!

• Medicamente expirate – toți avem acasă o cutie cu medicamente pentru răceală!

• Deșeuri auto – tata merge anual cu mașina la service pentru revizie și reparații!



Ce se întâmplă cu 
aceste alte tipuri 

de deșeuri?

Acum că ați identificați aceste alte tipuri de deșeuri pe care nu le 
luăm în seamă de obicei și știți în care dintre cele 8 categorii 
prezentate la începutul episodului se încadrează, gândiți-vă ce se 
întâmplă cu ele – unde le punem, unde ajung și ce se întâmplă în 
consecință!?

În general, le aruncăm la gunoi, sunt adunate toate în același loc, ajung 
la groapa de gunoi și, în cele din urmă, POLUEAZĂ MEDIUL 
ÎNCONJURĂTOR! Haideți să schimbăm această realitate tristă!



Cât de periculoase sunt 
aceste tipuri de deșeuri?

Uleiul alimentar uzat, odată ajuns în sistemul de canalizare şi/sau în
gunoi, constituie un element toxic. Se depune pe pereţii sistemului de 
canalizare, provoacă obturări ale conductelor, iar în cazul în care este

aruncat împreună cu gunoiul menajer, acesta apare ulterior la locul de 
depozitare a deşeurilor sub forma unei substanţe greu degradabile. 

Atunci când uleiul prăjit este deversat în apele naturale, acesta împiedică
transferul de oxigen, distrugând vietăţile aflate în apă. 

Medicamentele expirate se încadrează în categoria deșeurilor
menajere periculoase, iar acestea nu pot fi aruncate pur și
simplu la gunoi, în chiuvetă sau la toaletă. În acestă categorie se 
înscriu și acele deșeuri care au intrat în contact cu sângele și alte
fluide biologice ale pacienților (seringi, pansamente etc.). 
Acestea sunt producătoare de boli (microorganisme viabile sau
toxine ale lor).



Cât de periculoase sunt 
aceste tipuri de deșeuri?

Deșeurile de construcții conțin și materiale periculoase – azbest, 
gudroane şi vopsele, metale grele (crom, plumb, mercur), lacuri, 

vopsele, adezivi, policlorură de vinil, solvenţi, compuşi bifenili
policloruraţi, diverse tipuri de răşini utilizate pentru conservare, 

ignifugare, impermeabilizare etc.

Resturile vegetale sunt de cele mai multe ori arse. Deși
este o practică folosită de mii de ani în toate părțile lumii, 
arderea resturilor vegetale este un subiect care implică
diferite domenii, de la biologie (afectarea animalelor, 
insectelor și bacteriilor care locuiesc în aceste resturi) la 
ecologie și protecția mediului. Arderea produce nu numai
CO2, dar și alte substanțe organice volatile care poluează 
aerul, devenind nocive pentru oameni.



Se poate și altfel!

Există soluții și metode la care puteți apela 
pentru a vă asigura că aceste deșeuri nu 

vor ajunge să polueze mediul!

Toate aceste tipuri de deșeuri 
trebuie colectate selectiv! 

Haideți să le descoperim împreună!



Exemple de bune practici 
privind alte tipuri de deșeuri

Uleiul alimentar uzat nu se aruncă la gunoi, nici la chiuvetă! 
Acesta se colectează separat într-un bidon sau borcan de 
sticlă și se trimite la reciclare! 

Procesul de reciclare constă în mai multe etape: uleiul colectat trece
printr-un proces de purificare, iar după această etapă de eliminare a 

impurităţilor, lichidul rezultat ajunge la o uzină de producție. Prin
prelucrarea uleiului alimentar uzat se produce biocombustibil

(componentă bio pentru motorină).

Benzinăriile MOL 
România sau inițiative 

precum Uleiosul 
colectează gratuit uleiul 

alimentar uzat.



Exemple de bune practici 
privind alte tipuri de deșeuri

Sephora, de exemplu, derulează programul
Good For Recycling, prin intermediul căruia

oricine poate aduce în magazinele
companiei ambalaje de produse cosmetice
de la orice producător pentru a fi reciclate

sau recuperate.

Medicamentele expirate, cu ambalajul
deteriorat sau pe care nu le mai

folosim trebuie predate farmaciilor
care au contracte încheiate cu 

operatori specializați în colectarea, 
transportul și eliminarea

medicamentelor prin incinerare
ecologică, în condiții de siguranță.



Exemple de bune practici 
privind alte tipuri de deșeuri

Când renovăm sau construim, putem avea 
grijă să recuperăm materialele ce pot fi 

folosite la construcții viitoare, iar pentru 
deșeurile rămase să verificăm cu autoritățile 
locale ce opțiuni de colectare selectivă sunt 

disponibile. Există fabrici care reciclează 
betonul și alte materiale de construcții în 

materie primă secundară.

Pentru a reduce deșeurile textile, este 
recomandat să ne facem curățenie 

periodică în șifonier, să donăm hainele 
încă bune, pe care nu le mai purtăm, 

pentru a fi folosite de alte persoane care 
au nevoie de ele. Textilele rupte și 

nefolositoare sunt colectate selectiv de 
magazine precum H&M sau ZARA.



Exemple de bune practici privind alte tipuri de deșeuri
Deşeurile vegetale - biodegradabile, atunci când sunt colectate

separat, pot fi transformate într-o sursă de energie sau
îngrăşăminte. Digestia anaerobă reprezintă o metodă de tratare a 
deşeurilor care implică trecerea deşeurilor biodegradabile printr-
un proces de descompunere biologică, similar celui din depozitele
de deşeuri, dar în condiţii controlate. Digestia anaerobă produce 

biogaz şi materii reziduale care, la rândul lor, pot fi utilizate ca 
îngrăşământ, precum compostul.

BIOGASS



Temă de gândire!

În episodul de astăzi ați primit foarte multe informații 
noi despre diversele tipuri de deșeuri mai puțin 

comune sau la care nu vă gândiserăți până acum. 

Luați-vă timpul necesar pentru a înțelege toate 
informațiile, extindeți căutările despre aceste tipuri 

de deșeuri și aflați cât mai multe despre ele!

Gândiți-vă cum credeți că ați putea să le atrageți 
atenția adulților despre aceste deșeuri. Care vi se 

par cele mai convingătoare informații despre 
importanța colectării lor selective?



Contribuiți și voi!

Adunați toate exemplele de 
activități din care rezultă diverse 

tipuri de deșeuri pe care le-ați 
identificat în timpul acestui episod. 
Grupați-le pe tipuri de deșeuri și 

ilustrați-le corespunzător! 

Găsiți soluții și metode pentru a 
diminua generarea acestor tipuri 

de deșeuri. Cum am putea, 
fiecare dintre noi, în familie, 

contribui la protecția mediului 
prin reducerea deșeurilor? 

Ce obiceiuri corecte ar 
trebui să ne însușim ca 

să nu mai ajungă la 
gunoi deșeurile pe care 

le generăm?



Până la episodul următor, 
fiți prietenii mediului înconjurător!


