
REDUCEREA 
PLASTICULUI 

DE UNICĂ FOLOSINȚĂ



Salut, bine ai venit ! Începem episodul 8 din sezonul X al Patrulei de Reciclare !
Vom descoperi cum putem reduce cantitatea obiectelor de plastic, în viața noastră, cum putem să le 

reciclăm și, mai ales, cât de bun este acest lucru, atât pentru mediul înconjurător cât și pentru noi, oamenii.



Știați că o sticlă de plastic aruncată în
natură se va degrada natural într-o
perioadă cuprinsă între câteva zeci și
câteva sute ani, în funcție de condițiile
meteo ale locului unde se află?

Râurile și oceanele au devenit
„depozite” de deșeuri de plastic , iar
fauna marină este în pericol din 
cauza obiectelor de plastic pe  care 
animalele le mănânca sau în care se 
încurcă.



Plasticul a început să fie folosit în anii 1950 și a devenit 
atât de utilizat deoarece, într-o primă fază, omenirea 
i-a văzut doar meritele. 

Da, față de multe alte materiale, plasticul are avantaje 
incontestabile. 

Este ușor, rezistent, ieftin de produs, adaptabil la 
diferite contexte. 

La început, părea alternativa ideală la o mulțime de 
alte materiale, pentru a produce, transporta sau 
ambala produse de larg consum. 

Prin urmare, ne-am lansat într-o adevărată „cursă” a 
plasticului, aceasta dând naștere unei industrii 
globale. 

ȘI TOTUȘI, DE CE AM CREAT ȘI FOLOSIM ATÂT DE 
MULT ACEST TIP DE MATERIAL?



De atunci, de peste 60 de ani de utilizare globală în 
masă, cantitatea de plastic produsă depășește 8,3 
miliarde de tone! 

Este o cantitate uriașă, iar dimensiunea dezastrului 
se vede în rata de reciclare: 

doar 9% din această cantitate de plastic a ajuns 
în fabricile de reciclare. 

79% din plasticul consumat global a 
rămas în natură – în râuri, oceane, pe câmpuri 
sau în păduri. 

CONSECINȚE DRAMATICE – ÎNGROPAȚI ÎN PLASTIC

Trăim și astăzi înconjurați de PET-urile 
aruncate acum 50 de ani....



Având în vedere cifrele legate de producția și reciclarea 
plasticului, un alt aspect îngrijorător este rata de 

descompunere a ambalajelor și a obiectelor din plastic în 
mediul marin, care ar trebui să ne dea serios de gândit!

Sticlă

450 de ani

Pungă

10 - 20 de ani

Scutec

500 de ani

Pahar cafea

30 ani

Pai de băut

200 ani



Atenție! Pe lângă ambalajele și obiectele din plastic 
pe care le utilizăm toți zilnic, acest material se găsește 
și în lucruri la care nu te-ai gândit...

Conțin microparticule de plastic:
• Servețele umede
• Sclipici
• Pliculețe de ceai
• Gumă de mestecat

Conțin înveliș interior din plastic:
• Paharele pentru cafea
• Cutiile de carton de lapte
• Pungile de chipsuri
• Doze de suc

Conțin microfibre din plastic:
• Materiale textile regăsite în articole de 

îmbrăcăminte – nylon, acril, poliester, lycra.



Conform datelor Eurostat, în
2016 România a generat 348.794 de 

tone de deşeuri de plastic şi a reciclat
167.351 de tone, sub 50%.

Aproximativ 4 tone de astfel de deșeuri
ajung zilnic în râuri și

din Dunăre în Marea Neagră.

Până în 2050, este posibil să nu mai
avem locuri unde să îngropăm gunoiul
pe Planetă și să avem în ape mai mult

plastic decât pește.

Este momentul să se ia măsuri drastice
pentru prevenirea poluării, prin 

reducerea cantității produselor de plastic 
și reciclarea mai eficientă a acestui 

material.



- tacâmuri din plastic de unică folosință (furculițe, cuțite, linguri, bețișoare)
- farfurii din plastic de unică folosință
- paie din plastic
- bețișoare de urechi din plastic
- bețișoare din plastic pentru baloane
- produse și recipiente pentru alimente din material plastic oxodegradabil și 
- recipiente pentru băuturi fabricate din polistiren expandat

Din fericire se iau măsuri pentru diminuarea 
poluării cu plastic pentru ca scenariile sumbre să 
nu devină realitate. Mai exact, începând cu 2021, 
în Uniunea Europeană vor fi interzise 
următoarele produse:



Statele membre UE vor trebui să atingă un obiectiv de colectare de 90% pentru
sticle din plastic până în 2029 și un obiectiv de 25% de conținut reciclat pentru

sticlele de plastic până cel târziu 2025, ce va crește până la 30% în 2030.



Nefiind biodegradabil, plasticul
rămâne în mediu sute de ani, 
omorând anual peste 100.000 de 
animale marine și 1.000.000 de 
păsări. 

La asta se adaugă faptul că atunci
când plasticul aflat în mediu se 
descompune în particule toxice mai
mici, poluează resursele noastre de 
apă. Aceste microparticule intră în
lanțul trofic, ajungând în alimentele
pe care le consumăm. 

De ce este plasticul atât de periculos pentru mediu și pentru oameni?

Cel mai bun lucru pe care îl poți face pentru a preveni efectele
nocive pe care plasticul le are asupra mediului și sănătății noastre
este să reduci consumul produselor și ambalajelor din plastic.



Fiecare dintre noi poate și trebuie să reducă 
consumul de plastic! Iată cum:

Folosește
sacoșa ta de 
cumpărături.

Folosește o 
sticlă de apă 
reutilizabilă.

Împachetează-ți
prânzul în recipiente
reutilizabile.

Adu-ţi de acasă 
propria cană 
termoizolantă.

Refuză tacâmurile
și paiele de plastic.

Renunță la pungile
din plastic pentru
fructele și legumele
proaspete.

Mănâncă mai 
mult acasă sau la 
restaurant, decât 
să iei la pachet.

Depozitează
mâncarea rămasă
în recipiente de 
sticlă.



ȘI POATE CEL MAI IMPORTANT LUCRU PE CARE ÎL PUTEM FACE ESTE 
SĂ CITIM ETICHETELE PRODUSELOR PE CARE LE CUMPĂRĂM, 
PENTRU A EVITA PRODUSELE CU AMBALAJE NERECICLABILE!



3 IDEI ECO DESPRE CUM PUTEȚI REDUCE CONSUMUL DE PLASTIC:

1
Încercați, pe cât posibil, 

să evitați plasticul. 
Purtați cu voi mereu o 

sacoșă textilă, 
reutilizabilă, ca să nu 
trebuiască să cereți o 

pungă de plastic 
atunci când cumpărați

ceva.

2
Alegeți sticlă sau hârtie
în locul plasticului, ca 
ambalaj atunci când 

mergeți la cumpărături. 
Veți vedea că deja există 

alternative pe rafturile 
magazinelor din care să 

alegeți.

3

Strângeți tot plasticul 
într-un recipient 

separat de gunoi pe 
care să îl aruncați

numai la containerele
pentru reciclare, nu la 

ghenă sau în
tomberon.



● Și alte idei sunt binevenite! 
Haideți să completăm lista de 
obiceiuri „eco”!

● Voi câte pungi de plastic 
folosiți zilnic? Cu ce le puteți
înlocui?

● Dintre toate exemplele de 
reducere a plasticului, 
încercați să vă convingeți 
familia să adopte cel puțin 
unul. Reușiți?

EXERCIȚII



Alege înțelept!
Alege înghețata cu 

aroma preferată:
Alege lingurița pentru 

înghețată:
Lingurița de plastic

Cea mai nocivă opțiune atât ca proces de 

producție, cât și ca posibilitate de reciclare.

Lingurița de lemn
Milioane de copaci sunt tăiați anual. Lemnul 

este biodegradabil, dar cu siguranță nu este 

prietenos cu pădurea.

Lingurița comestibilă
Produsă din ingrediente naturale 100%, ca 

orezul, grâul sau porumbul. Dacă alegi să nu o 

mănânci, o poți arunca – e biodegradabilă.

Ai ales înțelept?

Ar mai fi fost și o a patra variantă pentru linguriță. 

Intuiești care este aceea?



RECICLARE CREATIVĂ!
Uită-te cu atenție și spune din ce sunt făcute:



EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ȘI INOVAȚII
Un tânăr de 18 ani din Irlanda a câștigat 50.000 de
dolari de la Google pentru o invenție care extrage
particulele de plastic din apă. Fionn Ferreira ,
adolescentul inventator, a găsit formula unui lichid
care atrage microplasticul din apă. Acest lichid
coagulează particulele de plastic din apă, iar apoi,
poate fi extras cu totul cu ajutorul unui magnet.

https://www.patruladereciclare.ro/
un-tanar-ajuta-la-eliminarea-
microplatiscului-din-oceane/

Adina Loloiu și Adrian Gafon sunt doi corporatiști sibieni care 
au pornit un proiect pilot de colectare a diferite categorii de 
plastic și de transformare a lor în plăci de diferite dimensiuni
sau în filament pentru imprimante 3D. Colecția Happy Tree 
cuprinde: suporturi pentru ghivece, brăduți cu decorațiuni
realizate de cei doi și o serie de animăluțe super simpatice și
multifuncționale: breloc și suport de telefon!

www.facebook.com/happytreerecycle
https://www.patruladereciclare.ro/ha
ppy-tree-happy-team/

https://www.fionnferreira.com/
https://www.fionnferreira.com/
https://www.patruladereciclare.ro/un-tanar-ajuta-la-eliminarea-microplatiscului-din-oceane/
http://www.facebook.com/happytreerecycle
https://www.patruladereciclare.ro/happy-tree-happy-team/


EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ȘI INOVAȚII

Pornind de la deviza ,,consumul excesiv de plastic
dăunează grav naturii”, Kaufland România a introdus în
2020 în magazine un sistem nou de colectare (primul de
acest fel) a flacoanelor goale de produse de igienă (sticle
goale din plastic de șampon, balsam, gel de duș, cremă
de corp) sau de curățenie (sticle goale de la detergenți,
produse de curățare a bucătăriei, băii etc.) ce vor fi
reciclate pentru a proteja mediul înconjurător.

Tot ei au introdus pentru prima dată în România pungile
subțiri biodegradabile, care puteau fi achiziționate contra
cost. În primele 2 luni de la lansarea campaniei, consumul
de pungi de unică folosință a scăzut cu peste 65% față de
perioada similară a anului anterior.

Toate lanțurile de retail fac permanent eforturi pentru a
reduce consumul de plastic.

https://despre.kaufland.ro/presa/

comunicate-de-presa/presse-

detail.y=2020.m=07.n=reciclare-

produse-igiena-curatenie.html

https://www.revista-piata.ro/fmcg/csr-
excellence/alte-articole/item/15035-
valer-hancas-director-comunicare-si-
corporate-affairs-kaufland-romania-in-
primele-2-luni-de-la-lansarea-
campaniei-consumul-de-pungi-de-
unica-folosinta-a-scazut-cu-65

https://despre.kaufland.ro/presa/comunicate-de-presa/presse-detail.y=2020.m=07.n=reciclare-produse-igiena-curatenie.html
https://www.revista-piata.ro/fmcg/csr-excellence/alte-articole/item/15035-valer-hancas-director-comunicare-si-corporate-affairs-kaufland-romania-in-primele-2-luni-de-la-lansarea-campaniei-consumul-de-pungi-de-unica-folosinta-a-scazut-cu-65


EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ȘI INOVAȚII

https://gazetapublica.ro/2020/12/

15/proiectul-milioane-de-capace-

milioane-de-zambete-a-prins-

viata-si-in-olt/

https://www.premiilepentrumediu

curat.ro/proiect/milioane-de-

capace- milioane-de-zambete/

Proiectul ”Milioane de capace – Milioane de zâmbete!”, 
lansat în 2017 cu ocazia zilei mondiale a voluntariatului,
în județul Satu Mare a fost între timp adoptat de multe
alte județe. Creat cu scopul promovării educației ”copil-
adult” și adoptării unei atitudini reponsabile față de 
mediul înconjurător prin impulsionarea colectării 
selective a deșeurilor reciclabile, programul a căpătat și 
o latură caritabilă. Prin valorificarea capacelor de plastic 
sunt ajutați copii care provin din familii cu o situație
financiară precară.

Mai multe Patrule școlare au contribuit la acest 
program. Le felicităm!

https://gazetapublica.ro/2020/12/15/proiectul-milioane-de-capace-milioane-de-zambete-a-prins-viata-si-in-olt/
https://www.premiilepentrumediucurat.ro/proiect/milioane-de-capace-%20%20%20%20milioane-de-zambete/


Vă mulțumim!
Surse:

https://www.nationalgeographic.org/article/whopping-91-percent-
plastic-isnt-recycled/

https://www.norfolkrecycles.com/reduce-my-rubbish/reducing-
single-use-plastic/

https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/single-use-
plastics_en

https://www.nationalgeographic.org/article/whopping-91-percent-plastic-isnt-recycled/
https://www.norfolkrecycles.com/reduce-my-rubbish/reducing-single-use-plastic/
https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/single-use-plastics_en

