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În prezent, întreaga comunitate de
afaceri, dar și consumatorii își schimbă
radical viziunile asupra proceselor de
afaceri, interacțiunii cu parteneri și
obiceiurilor de zi cu zi. COVID-19 a
impus mediul privat să regândească
modul în care companiile lor activează
și interacționează cu clienții. Astfel, managerii din toate industriile trebuie să treacă dincolo de
gestionarea crizelor pentru a îmbrățișa lecțiile și a investiga oportunitățile ratate în scopul creării
unei valori mai mari pentru clienții și companiile lor.
Strategiile trebuie să fie elaborate reieșind din schimbările comportamentale ale
consumatorilor, care, pe parcursul pandemiei:
1) au devenit calculați și mult mai conștienți de cheltuielile lor
2) caută alternative pentru a achiziționa bunuri în moduri mai puțin tradiționale.
Înainte de apariția pandemiei generate de Covid-19, planeta se confrunta cu o altă mare
criză în lupta împotriva schimbărilor climatice, una care, deși apare într-un ritm mai lent, poate
avea efecte economice, sociale și de mediu mai grave decât actuala pandemie. Astfel, tot mai mulți
oameni au început să se gândească asupra viitorului planetei și la acțiunile lor zilnice în legătură
cu provocările de mediu.
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Oamenii caută diferite opțiuni să
reducă risipa de alimente, să minimizeze
utilizarea plasticului şi să recicleze cât mai
mult. Consumatorii din întreaga lume sunt
foarte îngrijorați de efectele schimbărilor
climatice, iar piața devine mai puțin tolerantă
la o abordare „status-quo” asupra producției
consumeriste.
Consumatorii sunt tot mai conștienți de rolul pe care îl joaca obiceiurile lor de consum
asupra provocărilor legate de mediu, iar acest lucru îi face mai dispuși ca niciodată să-și modifice
comportamentele de consum pentru a reduce impactul asupra mediului.
Astfel, schimbările climatice capătă o atenţie deosebită. Decizia de a achiziționa alimente
de la producători care împărtășesc angajamentul lor privind sustenabilitatea devine din ce în ce
mai frecventă pentru toate segmentele de consumatori, dar în special în rândul consumatorilor mai
tineri. Acești consumatori sunt mai conștienți de faptul că achizițiile pe care le fac ar trebui să
susțină obiectivele de sustenabilitate și sunt mai dispuși să plătească mai mult pentru produse care
conțin ingrediente sustenabile, ecologice sau naturale.
Companiile trebuie să ajusteze scopurile astfel încât să incorporeze politicile de mediu și
sociale ale clienților în cultura corporativă și activitatea operațională.
Eforturile trebuie direcționate
spre:
▪ campanii de sprijinire pentru un
consum durabil de alimente;
▪ descurajarea utilizării excesive
a resurselor;
▪ prevenirea risipei alimentare;
▪ prevenirea generării deșeurilor;
▪ activități

de

reutilizare

si

reciclare.
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Acțiuni de încurajare a consumului durabil
Producătorii de alimente din întreaga lume au răspuns acestor solicitări în schimbare
dezvoltând și lansând un număr în creștere de produse ce se declară ca fiind „prietenoase cu
mediul”. Brandurile care se aliniază inițiativelor din sfera sustenabilității sunt în general mai
populare: cercetările de piață recente arată că producătorii de alimente care demonstrează un
angajament privind sustenabilitatea au performanțe consistent mai mari comparativ cu cei care nu
și-au asumat un astfel de angajament.
Consumul durabil de alimente se caracterizează prin desfășurarea responsabilă a întregului
proces de creștere sau producție a alimentelor și evitarea utilizării produselor poluante. Aceste
produse sunt în general numite organice.
Este o modalitate de a promova chiar și produsele locale ale companiilor mici sau mijlocii
și de a promova o dietă mai sănătoasă, deoarece procesul său de producție este mai puțin poluant.
Pe de altă parte, consumul durabil de alimente se referă și la metoda de gătit utilizată, care
se bazează pe valorificarea la maximum a tuturor ingredientelor care sunt considerate deșeuri,
atunci când pot fi încă utilizate.
În achiziția alimentelor pentru hrana lor și a familiilor din care fac parte, tot mai mulți
consumatori aleg să achiziționeze alimente de la companii care furnizează, produc și distribuie
într-o manieră care optimizează utilizarea resurselor și minimizează risipa.
Este important să se încurajeze crearea de companii sau sisteme de producție și consum
care vor favoriza desfășurarea procesului de reciclare, ca formă de consum responsabil, a bunurilor
care pot fi refolosite de una sau mai multe ori înainte de a deveni deșeuri, sticlă, carton, hârtie, etc.
De asemenea, este necesar să
se

facă

planuri

educaționale

generale, atât de către stat, cât și de
către mediu privat, pentru a educa
cetățenii cu privire la modul de a
alege, de a consuma cât mai
rațional, în vederea prevenirii
risipei de alimente și minimizării
deșeurilor.
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Campaniile publicitare ar putea constitui un mijloc eficient de comunicare și informare a
societății cu privire la necesitatea trecerii la un model bazat pe consum durabil, precum și
informarea societății cu privire la modalitățile de aplicare a practicilor prietenoase mediului.
Astfel, guvernele, autoritățile locale pot intens promova unele campanii de publicitate, ca
parte a politicilor lor publice, totodată, companiile private, organizațiile de mediu, organizațiile
non-profit pot contribui semnificativ la creșterea gradului de sensibilizare și conștientizare cu
privire la diverse probleme ce țin de consum durabil de alimente, de resurse naturale, prevenirea
risipei alimentare și a deșeurilor, etc.
Cu toate acestea, deși există multe campanii de sensibilizare a publicului pe această temă,
totuși, mesajul nu este întocmai perceput, sau gravitatea problemei nu este astfel abordată, încât
publicul larg să înțeleagă nevoia stringentă de a schimba comportamentele neprietenoase mediului.
Majoritatea publicităților încurajează consumul continuu în cantități mari, atât de mult încât
campaniile privind consumul durabil și economiile devin neobservate.
În continuare, dorim să vă oferim niște recomandări practice cu privire la adoptarea unor
comportamente care vor fi prietenoase mediului ambiant.
Descurajarea utilizării excesive a resurselor
Resursele pământului precum apa, solul, aerul curat și serviciile ecosistemice sunt vitale
pentru omenire, însă ritmul actual de consum al resurselor naturale, dar şi presiunile asupra
mediului nu sunt viabile. Totodată, resursele sunt disponibile doar în cantități limitate. Progresul
tehnic implică consumul tot mai mare de resurse și este desfășurat într-un ritm mult mai rapid
decât progresele în materie de mediu sau creşterea productivităţii. Astfel, riscul epuizării resurselor
şi poluarea generată de utilizarea acestor resurse reprezintă ameninţări din ce în ce mai grave
pentru mediu.
Spre exemplu, apa, deși este considerată o resursă
regenerabilă, din ce în ce mai mult este iresponsabil
consumată. În prezent, risipa de apă atinge valori
catastrofale. Astfel, consumul durabil de apă este de o
importanță vitală pentru viitorul următoarelor generații.
Reducerea consumului de apă acasă se poate realiza
prin schimbrea unor obiceiuri care sporesc risipa apei. Spre
exemplu, reparații ale țevilor sau robinetilor ce picură, care
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genereaza pierderi de apă aparent minore, sau folosirea unor electrocasnice cu un consum mai mic
de apă.
Apa trebuie consumată într-un mod planificat, astfel încât toate gospodăriile să poată avea
acces la această resursă, nu numai pentru hrană, ci și pentru alte activități și nevoi zilnice. Este o
mare greșeală să tratăm resursele de apa ca fiind inepuizabile.
Prin urmare, apa nu trebuie risipită sau contaminată, aceasta este o resursă care generează
viață, din acest motiv există politici privind consumul de apă, pentru a profita la maximum de
performanța sa.
Fiecare consumator casnic poate întreprinde lucruri simple pentru a reduce consumul de
apă în locuința sa.

Folosește apa cu înțelepciune!
❑ Spală maşina cu o găleată de apă şi un burete. Vei economisi enorm, deoarece o spălare
automată înseamnă consumarea a minim 32-100 de litri de apă
❑ Colectează apa de ploaie pentru a o folosi apoi la udatul florilor
❑ Nu spăla haine puţine, ci încarcă maşina de spălat la maxima capacitate
❑ Foloseşte maşina de spălat vase doar când ai suficiente vase murdare
❑ Repară instalaţiile stricate din casă
❑ Foloseşte duşuri cu presiune mai mică, pentru a consuma mai puțină apă
de apăpentru
trebuie
❑Reducerea
Recuce băiconsumului
în cadă, optează
un făcută
duș nu numai în casă, dar și în exterior. Spre
exemplu,
grădina apa
poate
consuma
un volum
de apa,
mai ales în perioadele calde. Există câteva
❑ Oprește
când
te șamponezi
saumare
îți speli
dinții
❑ Nu fierbe un ibric plin cu apă, când ai nevoie doar de o ceaşcă de cafea
❑ Instalează apometre
❑ Spală fructele şi legumele într-un castron cu apă, nu la robinet. Apa rămasă poate fi
apoi folosită la udatul florilor
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Recomandări prezentate vor permite economisire considerabilă de apă. Spre exemplu, pot
fi plantate arbuști sau flori rezistente la seceta, care au un consum de apa mult mai redus. De
asemenea, sisteme de irigare prin picurare sunt foarte eficiente, care permit realizarea unor
economii de apă. Nu în ultimul rând, trebuie verificate dacă nu există scurgeri în furtunuri,
conducte, robinete.
Apa de ploaie poate, de
asemenea, fi utilă în gospodărie.
Instalând un recipient care ar capta o
cantitate mare de apa de ploaie, ar
permite asigurarea pe o perioadă
îndelungată cu apă, care ulterior va fi
folosită pentru udatul grădinii, sau
pentru alte lucrări prin gospodărie.
Astfel, se pot reduce mult cheltuielile
cu apă.
În mediu privat eficientizarea consumului de apă se poate efectua prin recircularea,
reutilizarea, reducerea consumului de apă, optimizarea proceselor, îmbunătățirea funcționării sau
modificarea echipamentelor. Reciclarea și reutilizarea apei presupun utilizarea apei în procesul
în care a fost folosită inițial. În unele procese precum transportul materialelor, de exemplu minerale
sau alimentare, apa poate fi recirculată, chiar și fără tratament. Pentru alte procese apa poate fi
tratată și reutilizată pentru spălarea podelelor, sistemelor de răcire, serviciilor sanitare și irigării
agricole, etc.
Un exemplu de succes privind implementarea
politicilor de mediu pe componenta consumului
sustenabil al apei este compania Nestle, care în 2016
și-a consolidate cerințele în domeniul protecției
mediului la toate fabricile, inclusiv noi parametri
pentru efluenți rezultați din activitatea de producție,
pentru a contribui la protejarea mediului înconjurător.
Astfel, până la sfârșitul anului 2016, au fost reduse
deversările de apă per tonă de produs la 1,4 m3 per tonă și a fost majorată calitatea medie a apei
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evacuate la 72 mg COD (cererea chimică de oxigen) per litru față de 2015. Totodată, în ultimii 10
ani, au fost reduse cu 55% deversările de apa per tonă de produs.
Toate fabricile Nestle au, fie propria uzină de tratare a apei, fie sunt conectate la o uzină
locală. Pentru a menține uzinele conforme cu cerințele în domeniul protecției mediului, au fost
alocate 22,5 milioane CHF în 2016 în măsurile de eficiență și conservare, precum și în unități de
tratare îmbunătățite, precum și prin consolidarea cerințelor de tratare sau alocarea a 107 milioane
CHF din 2010. Totodată, managementul organizației întreprinde măsuri continue pentru
minimizarea generării de deșeuri și recuperării valorii din produsele auxiliare – astfel, peste 96%
din nămoluri sunt recuperate sau refolosite.
Monitorizarea implementării noilor cerințe consolidate ale Nestlé în domeniul protecției
mediului are loc în continuu, în ceea ce privește calitatea apei și deversarea de efluenți în toate
fabricile, pentru a contribui la protejarea mediului.
Acțiuni de prevenire a risipei alimentare

Abordarea problemei privind
risipa alimentară este de un real interes
printre consumatorii care apreciază
consumul sustenabil. Un mod de
cumpărare mai responsabil, utilizarea
mai

eficientă

alegerea

a

ingredientelor

produselor

care

și

rămân

proaspete mai mult timp, reprezintă
toate modalități prin care consumatorii
pot juca un rol în reducerea risipei alimentare. Piața europeană este în mod special angajată în
acest demers, iar sondajele arată că 73% dintre consumatorii europeni încearcă să minimizeze
risipa de alimente consumate acasă.
UE și statele sale membre s-au angajat, prin intermediul obiectivelor de dezvoltare
durabilă ale ONU, să reducă la jumătate, până în 2030, risipa de alimente pe cap de locuitor la
nivelul comerțului cu amănuntul și al consumatorului, precum și să reducă pierderile alimentare
de-a lungul lanțurilor de producție și de aprovizionare.
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Principiile de bază sunt prevăzute în Directiva UE privind deșeurile, care pun accent pe
responsabilizarea civică a cetățenilor și producătorilor și care îndeamnă cetățenii UE:
▪ să reducă producerea de deșeuri alimentare de la sursa de generare până la
distribuție;
▪ să reducă risipa de alimente în gospodăriile sale;
▪ să încurajeze donațiile de alimente;
▪ să monitorizeze și să evalueze punerea în aplicare a măsurilor lor de prevenire a
risipei de alimente.
Printre alte măsuri menite să reducă pierderile și risipa de alimente s-ar putea număra
reprocesarea alimentelor în scopul obținerii de produse nealimentare, cum ar fi hrana pentru
animale, compostul, etc.
În 2016, Consiliul Europei și-a asumat un
angajament politic ferm față de o serie de
inițiative
monitorizării

precum
risipei

îmbunătățirea
de

alimente,

sensibilizarea populației, facilitarea donării
de produse alimentare nevândute către
organizații de caritate, etc.
În cadrul Strategia UE pentru atingerea obiectivului său în privința climei până în 2050,
așa numitul „Pactul verde european”, lansat în decembrie 2019, Comisia a dat mai mult avânt
acțiunilor destinate soluționării problemei pierderilor și a risipei de alimente. Astfel, angajamentul
UE de a reduce la jumătate risipa de alimente pe cap de locuitor la nivelul comerțului cu amănuntul
și al consumatorului până în 2030 a fost concretizată prin politici și instrumente prevăzute în noul
Plan de acțiune pentru economia circulară, în Strategia „de la fermă la consumator” și în Strategia
privind biodiversitatea, toate fiind publicate în 2020.
În Republica Moldova, în prezent se află la etapa consultărilor publice Proiectul de lege
privind prevenirea risipei alimentare, la care se lucrează din anul 2019. Autorii proiectului de lege
- reprezentanții de la Ministerul Economiei, afirmă că prin implementarea legii se va reduce
volumul deșeurilor alimentare și se va îmbunătăți asistența păturilor social vulnerabile, iar
prevederile legale vor stabili criteriile pentru donarea produselor alimentare înainte de expirarea
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termenului de valabilitate și va stabili un mecanism care nu va permite abuzuri și evaziune fiscală.
Astfel, legea va permite deducerea cheltuielilor pentru produsele al căror timp de păstrare este în
apropierea termenului limită.
Proiectul de lege privind prevenirea risipei alimentare este binevenit, deoarece impactul
risipei alimentare asupra mediului ambiant este foarte mare, luând în considerație și aportul
consumului nechibzuit de alimente la generarea cantității de deșeuri ajunsă la groapa de gunoi.
Totodată în proiectul de lege sunt implementate și principiile economiei circulare, astfel: „Subiecții
implicați în procesul de prevenire a pierderii și risipei alimentare, în activitatea acestora, se bazează
pe refolosire, reducere și reciclare, în care valoarea alimentelor și a materialelor este menținută cât
mai mult posibil, volumul deșeurilor și utilizarea resurselor sunt reduse la minimum, iar atunci
când alimentele sunt aproape de sfârșitul duratei lor de viață, acestea sunt folosite pentru a crea o
valoare suplimentară”.
E de menționat faptul că printre măsurile de prevenire a pierderii și risipei alimentare
pentru operatorii din domeniul alimentar se regăsesc:
a) vânzării promoționale sau la preț redus a alimentelor aflate până la expirarea datei
limite de consum (aflate cu nu mai puțin de 24 de ore), scadența datei durabilității
minimale sau expirarea termenului de valabilitate conform legislației;
b) transferul

alimentelor,

prin

donație,

către

organizațiile

beneficiare

sau

direct consumatorilor finali ca alimente pentru consumul uman sau ca hrană pentru
animale.
Ce

înseamnă

fenomenul

risipei

alimentare pe înțelesul cetățenilor? Pentru
mulți oameni din lume, risipa alimentară a
devenit un fenomen cotidian, cauzat, printre
altele, de cumpărarea mai multor produse
alimentare decât este necesar, lăsarea mâncării
în frigider până se strică sau luarea unor porții
mai mari decât e posibil de consumat.
Prin acțiuni individuale mici, fiecare din noi poate produce un impact enorm asupra
prevenirii și reducerii risipei de alimente.
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În anul 2021 Organizația pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a elaborat un ghid în
care oferă recomandări practice pentru prevenirea risipei alimentare. Astfel, autorii acestui
document recomandă ținerea unui jurnal al pierderilor alimentare timp de o săptămână pentru a
evalua cantitatea de alimente pe care fiecare din noi o risipește și care ne va ajuta să vedem
motivele sau sursele risipei, motivele aruncării alimentelor, produsele cumpărat în exces, etc.
Sfaturi și trucuri pentru prevenirea risipei alimentare

Faceți mereu
cumpărături cu listă!
Nu uitați să mâncați înainte de a merge la
magazin, pentru a face cumpărături raționale,
care nu sunt influențate de senzația de foame!

Este recomandabil să fie planificate mesele cu câteva zile sau chiar o săptămână înainte,
pentru a calcula exact cantitatea de produse de care este nevoie de procurat. Lista trebuie întocmită
cu toți membrii familiei, astfel încât alimentele să fie pe placul tuturor. Fiecare membru poate
selecta maxim 1-2 alimente care nu sunt pe listă.

Cumpărați fructe și
legume inestetice!

Nu judecați alimentele după aspectul lor!
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Fructele și legumele cu forme ciudate sau deteriorate sunt adesea aruncate, deoarece
dimensiunile, forma sau culoarea lor nu corespund standardelor cosmetice. Din cauza refuzului
oamenilor de a cumpăra aceste alimente, mulți producători ajung să le arunce pe cele care nu sunt
perfecte. Astfel, producătorii contribuie și mai mult la risipa alimentară. Aceste produse sunt la fel
de bune ca cele frumoase și ajung tot în același fel de mâncare! De exemplu, fructele
supra coapte pot fi folosite pentru smoothie-uri, sucuri și deserturi. Legumele mai puțin proaspete
mai pot fi folosite în supă.

Compostați
resturile
alimentare!

Ce este compostul? Compostul este materie organică descompusă și transformată în
îngrășământ pentru alte plante. La nivel european, resturile compostabile reprezintă până la 50%
din totalul de deșeuri pe care le producem și, într-adevăr, doar o parte din acest procent sunt resturi
alimentare, celelalte fiind resturi vegetale și alte materiale compostabile. Chiar dacă nu reușim să
stopăm risipa alimentară cu totul, transformând resturile alimentare în compost, reușim să salvăm
măcar o parte din materialele, energia și apa folosite în producția alimentelor. În plus, fiind
descompuse în compost, resturile alimentare nu produc la fel de multe gaze cu efect de seră cum
produc prin descompunerea anaerobă de la groapa de gunoi.
Compostul este ușor de preparat. Îl poți folosi în grădină, pe suprafața solului, ca să
acoperi straturile de legume înainte de anotimpul rece, dar și pentru arbuști și pomi fructiferi. În
apartament, compostul poate fi folosit pentru a hrăni plantele și florile din ghivece, datorită
cantității de humus care le oferă mediul adecvat dezvoltării.
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Organizați
frigiderul!
Primul venit, primul servit!

Este recomandabil organizarea frigiderului după principiul „primul venit, primul servit”,
conform căruia mâncarea cea mai veche ar trebui consumată prima. Poate fi stabilită o zonă din
frigider pentru mâncarea care se apropie de data limită de folosire, pentru a ne asigura că este
consumată înainte să se strice.
Alte sfaturi și trucuri utile:
❑ Produsele crude (carnea și peștele) trebuie păstrate separat de alimentele gătite sau
de produsele alimentare gata de consum.
❑ Este posibil de a congela în continuare majoritatea produselor înainte de data de
expirare a acestora. Produsele vor fi decongelate la necesitate și după trebuie
consumate timp de 24 de ore.
❑ Resturile trebuie să fie păstrate în recipiente etanșe pentru a le proteja de uscare.
❑ Mâncarea gătită nu trebuie lăsată pentru perioade îndelungate de timp la
temperatura camerei.
❑ Dacă congelați un produs care nu se află în ambalajul original, puneți-l
într-un recipient închis sau într-o pungă pentru congelator și scrieți
pe o etichetă denumirea produsului și data congelării.
❑ Produsele trebuie păstrate în ambalajul original cât mai mult posibil. După
deschiderea ambalajului, produsele trebuie depozitate în recipiente reutilizabile
pentru alimente.
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Iubiți resturile
alimentare!
❑ Resturile de mâncare
care nu au fost consumate, pot fi
înghețate și utilizate ca ingredient
pentru altă masă.
❑ Carcasa de pui sau oasele rămase de la cină, în loc să fie aruncate, pot fi fierte cu
legume și ierburi pentru a prepara o supă de legume.
❑ Legumele mai puțin proaspete mai pot fi folosite în supă.
❑ Resturile de friptură de pui din această seară pot fi folosite pentru tartina de mâine
din caserola copilului la școală.
❑ Pâinea mai veche, tăiată cubulețe, poate devein crutoane care vor fi adăugate la o
salată sau o supă.
❑ Frunzele de sfeclă și morcov, precum și tulpinile de broccoli, sunt bogate în fibre
și substanțe nutritive și pot deveni adaosuri excelente pentru smoothie-uri, salate și supe.

Adoptați un
comportament
sustenabil în
localuri publice!

Când luăm masa la un restaurant: Fiți atenți la porțiuni! Este recomandabil să întrebați
chelnerul care este mărimea porției înainte de a comanda mâncarea. Totodată, verificați dacă felul
de mâncare comandat nu conține ingrediente care nu vă plac. Resturile de mâncare rămase pot fi
împachetate și consumată mai târziu.
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Donați alimente
care, altfel, ar
putea fi irosite!

Adoptați un
comportament
sustenabil în
localuri publice!

De exemplu, există aplicații prin
care vecinii și întreprinderile locale se pot
conecta pentru a distribui surplusul de
alimente. Produsele sigure pot fi, de

asemenea, donate băncilor locale de alimente, cantinelor sociale și adăposturilor.
În Republica Moldova a fost
creată prima Banca de Alimente,
proiect fiind realizat de către Misiunea
Socială

Diaconia

după

modelul

Băncilor de Alimente internaționale.
Banca

de

Alimente

colectează

alimentele de la producători, retaileri și
distribuitori, le stochează în depozite
special

amenajate

și

le

livrează

organizațiilor sociale, cum ar fi cantine sociale, aziluri pentru bătrâni, centre de plasament pentru
persoanele cu nevoi speciale, parohii ale Mitropoliei Basarabiei, cu scopul de a ajuta nevoiașii cu
hrană.
Prevenirea generării deșeurilor
Activitățile desfășurate de operatori economici trebuie să țină cont de ierarhia opțiunilor
de gestionare a deșeurilor. Prima optiune, care presupune cel mai înalt grad de responsabilitate,
se referă la prevenirea producerii de deșeuri, prin alegerea încă din faza de proiectare a celor mai
bune tehnologii. Dacă evitarea producerii de deșeuri nu este întotdeauna posibilă, atunci cantitatea
de deșeuri generată trebuie minimizată prin reutilizare, reciclare și valorificare energetică. Etapa
de eliminare a deșeurilor trebuie aplicată numai după ce au fost folosite la maxim toate celelalte
mijloace, astfel încât să nu producă efecte negative asupra mediului.
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Astfel, agenților economici le revine o responsabilitate enormă în dezvoltarea de produse
şi tehnologii de producţie care vor permite minimizarea cantității de deşeuri generată. Produsul
trebuie astfel proiectat încât impactul său asupra mediului să fie minim pe durata întregului ciclu
de viaţă. E de menționat faptul că o astfel de abordare care va permite minimizarea pierderilor de
energie şi de materiale este benefică organizaţiei însăşi, deoarece costurile generate de deșeuri sunt
mari.
Măsurile privind prevenirea sau reducerea cantităților de deșeuri rezultate
din activitatea desfășurată poate fi realizată prin implementarea unor practici cum ar fi:

Gestionarea eficientă
a hârtiei/cartonului

a) Reducerea folosirii hârtiei și evitarea generării deșeurilor prin:
❑ Reducerea frecvenței de printare;
❑ Printare față - verso;
❑ Micșorarea volumului de pagini printate prin diminuarea fonturilor, etc.
❑ Reutilizarea hârtiei ca și ciorne.
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b) Amplasarea optimă în birouri a recipienților pentru colectare selectivă a
hârtiei/maculaturii;
c) Informarea angajaților cu metodele și regulile de recilare a hârtiei;
d) Reutilizarea cutiilor de carton în care este ambalată hârtia utilizată pentru realizarea
documentelor;
e) Predarea deșeurilor de hârtie și carton către agenți economici autorizați în
domeniul reciclării.

Gestionarea eficienta a deșeurilor de echipamente
electrice si electronice, tuburi
fluorescente, baterii/acumulatori

❑ Predarea echipamentelor electrice și electronice casate către agenți economici
autorizați în domeniul reciclării;
❑ Încurajarea reutilizării și reparării produselor defecte sau a componentelor
acestora;
❑ Prelungirea duratei de viață a echipamentelor electrice și electronice;
❑ Utilizarea acumulatorilor reîncărcabili în locul bateriilor;
❑ Înlocuirea tuburilor fluorescente cu corpuri de iluminat pe baza de leduri cu durata
mare de viață;
❑ Utilizarea economică a iluminatului artificial.

Îmbunătățirea controlului
inventarului
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❑ Menținerea unei evidențe clare cu privire la termenele de valabilitate pe fiecare categorie
de produse în parte;
❑ Achiziționarea de substanțe chimice periculoase numai la comanda și în cantități
minime pentru a evita formarea de stocuri și expirarea acestora;
❑ Restricții la cumpărare a unor produse ce sunt supra-ambalate;
❑ Alegerea furnizorilor care comercializează produse "verzi".

Gestionarea eficientă a ambalajelor din
materiale
plastice/carton/metal/lemn

❑ Scăderea numărului de pahare de unica folosință de la dozatoarele de apă;
❑

Încurajarea angajaților să nu folosească pahare din plastic;

❑ Amplasarea optimă și ultilizarea recipienților pentru colectarea selectivă a deșeurilor de
ambalaje generate pe amplasament;
❑ Utilizarea sacoșelor realizate din materiale textile, sau pungi de hârtie;
❑ Achiziționarea de produse neambalate sau produse fără ambalaje excesive;
❑ Reutilizarea ambalajelor de lemn/metal/plastic;
❑ Achiziționarea unor tipuri de produse cu ambalaje pentru care există tehnologii de
reciclare/valorificare.
Managementul organizației trebuie să ia măsuri în vederea instruirii angajaților cu privire
la importanța prevenirii generării deșeurilor și obligația reutilizării produselor și a colectării
selective a deșeurilor. Angajații trebuie să manifeste un comportament prietenos mediului prin
reducerea acțiunilor care vor spori folosirea nechibzuită a materialelor. Astfel, se recomandă
sporirea atenției în ceea ce privește colaționarea documentelor înainte de tipărire în scopul
reducerii numărului de printuri greșite, dar și utilizarea bazei de date şi a altor materiale în format
electronic, precum și a corespondenței electronice (facturi, adrese, contracte, lucrări) și salvarea
acestora în format electronic.
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Astfel, se recomandă elaborarea de programe de prevenire și reducere a cantității de
deșeuri în organizații, precum și un cod de etică cu respectarea, inclusiv, a principiilor economiei
circulare.
Reprezentanţii autorităţilor locale au responsabilităţi în adoptarea unor planuri eficiente
de management al deşeurilor, dar şi în încurajarea parteneriatelor cu mediul industrial şi de afaceri,
precum şi cu cetăţenii, în vederea găsirii de soluţii pentru minimizarea cantităţii de deşeuri
generate, facilitând reciclarea şi recuperarea lor.
În vederea realizării acestor deziderate, autorităţile locale au la îndemână mai
multe mijloace:
❑

organizarea în cadrul primăriilor a unor Centre de informare privind

managementul deşeurilor;
❑

iniţierea de campanii de informare prin mass-media cu privire la necesitatea

prevenirii generării deșeurilor și metodele de colectare selectivă a deșeurilor (publicaţii ale
primăriilor, ziare, posturi de radio şi televiziune locale);
❑

editarea de materiale informative (pliante, afişe, postere cu sfaturi practice) legate

de comportamente sustenabile și principiile economiei circulare;
❑

organizarea unui sistem de plată către întreprinderile prestatoare de servicii

care să stimuleze cetăţenii să furnizeze deşeurile sortate;
❑

implementarea unor măsuri de conştientizare şi atragere a populației în acţiuni de

reciclare;
❑

atragerea de sponsori, cu precădere din rândul întreprinderilor poluante.
Activități de reciclare și reutilizare

Beneficiile reciclării sunt multiple, de aceea este foarte important ca fiecare cetățean să
înțeleagă necesitatea reciclării deșeurilor pentru mediu:
❑ Reciclarea contribuie la diminuarea cantității de deșeuri ajunsă la groapa de gunoi,
care poluează masiv mediu și creează o imagine dezastruoasă comunităților.
❑ Prin activități de reciclare, sunt diminuate poluanții eliberați de obicei în apă și
aer prin depunerea deșeurilor la gropile de gunoi.
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❑ Se reduc emisiile de gaze cu efect de seră din atmosferă. Acest lucru se realizează
prin înlocuirea materiei prime virgine folosite, cu materie primă secundară,
rezultată în urma reciclării.
❑ Prin reciclare se conservă resursele naturale ale Pământului.
Astfel, reciclarea este procesul prin care deșeurile “cu valoare”, precum ambalajele, spre
exemplu, sunt transformate în materie primă secundară pentru fabricarea de noi produse.

Ce materiale pot fi reciclate?

Hârtia și cartonul
Se poate recicla aproape orice fel de hârtie
și carton. Tehnologia de reciclare poate elimina
cernelurile, agrafele, capsele, cleiul cu care sunt
legate cărțile. Nu se pot recicla hârtiile și
cartoanele pătate de ulei sau de mâncare!
În plus, nu pot fi reciclate:
❑ hârtiile cerate,
❑ hârtiile plastifiate,
❑ hârtiile acoperite cu folie de plastic (coperțile revistelor glossy),
❑ șervețelele sau alte produse sanitare de hârtie folosite.
Cutiile de lapte și de suc se reciclează separat. Cartonul poate fi reciclat de mai multe ori,
dar nu la infinit. De aceea este bine să evităm ambalajele cât mai mult posibil, fie ele și din hârtie.
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Sticla
Sticla poate fi reciclata prin topire la infinit, fără ași pierde caracteristicile. Costurile de reciclare sunt mai mici
decât cele de producție a sticlei din materii prime, astfel
energia se economisește mult. Din sticlă colorată nu se poate
produce decât sticla de aceeași culoare. De aceea, sticla
incoloră este mai valoroasă, căci poate fi refolosită în mai
multe scopuri.

Metale
Metalele sunt materiale care pot fi reciclate în
proporție de 90-95% dacă sunt colectate selectiv. Spre
exemplu, aluminiul, poate fi reciclat la nesfârșit.
Prin reciclarea metalelor se reduce cu 70%
consumul de energie față de producerea unui element
complet nou.

Deșeuri electrice, electronice și
electrocasnice mici (DEEE)
Un deșeu de tip DEEE este reciclabil dacă întrunește cel
puțin una din următoarele cerințe:
❑ Se introduce în priză
❑ Utilizează baterii
❑ Necesită încărcare

❑

Are simbolul:

De ce este nevoie să reciclăm DEEE?
DEEE conțin substanțe periculoase pentru mediu și sănătate. În urma tratării DEEE se
recuperează materie primă secundară cu valoare economică: fier, aluminiu, cupru, plastic și sticlă.

20

Totodată, în plăcile electronice se regăsesc compuși cu valoare ridicată – aur, argint, platină, cât și
metale rare: antimoniu, berylium, indium, gallium, etc. Elemente care nu pot fi reciclate, în schimb,
au valoare energetică și se pot coincinera în termocentrale sau în industria cimentului pentru a
produce lemn, plastic, cauciuc, etc.
Cum reciclăm?
Fiecare din noi poate contribui la reducerea cantității de deșeuri ajunsă la groapa de gunoi
prin colectarea separată a materialelor reciclabile în propria casă - prin utilizarea pungilor de
culoare diferită, sau a diferitor recipiente de gunoi, apelarea la servicii de colectare sau transportul
personal a materialelor reciclabile la centre de reciclare. Făcând o plimbare prin jurul blocului și
prin cartier, cu siguranță, vom găsi containere colorate.
Astfel, colectând deșeurile în mod selectiv, în funcție de cele trei culori specifice, facem
încă un pas pentru un viitor sănătos, într-un mediu curat. Da, obiceiurile se schimbă greu, însă totul
începe de la o intenție și noi, maturii, suntem responsabili de exemplul pe care îl oferim
următoarelor generații.
Un prim pas în organizarea colectării separate în propria casă este colectarea selectivă a
deșeurilor pe două fracții – fracția umedă și fracția uscată, iar soluția practică și rapidă, la fiecare
dintre noi acasă, e să avem două coșuri de gunoi, în loc de unul.
Este important ca recipientele sau ambalajele din plastic, metal sau sticlă să fie curate, să
nu fie contaminate cu deșeuri menajere din fracția umedă, caz în care deșeurile uscate ar deveni
mult mai greu, chiar imposibil de valorificat sau reciclat. Astfel, putem implementa acasă și la
birou spații speciale pentru cele trei tipuri de deșeuri reciclabile.

O altă posibilitate de minimizare a deșeurilor este prin reutilizarea obiectelor.
Reutilizarea presupune acordarea unei noi vieți, unui nou scop unui obiect deja deținut în
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gospodărie. Da, este adevărat! Obiectele din jurul nostru pot avea mai multe vieți. Cu siguranță,
mulți dintre noi se atașează de unele obiecte și nu doresc să le arunce, chiar dacă nu le mai găsesc
utilitatea.
Când ai nevoie de un obiect nou, nu te grăbi
să îl cumperi. Aruncă o privire prin casă, prin debara
la obiectele ce stau aruncate. Nu arunca din impuls
un lucru – poți face un raft, o cutie personalizată.
Pune-ți creativitatea în mișcare: din câteva obiecte
nefolositoare poți obține un obiect nou, care să fie
extrem de folositor și, astfel, reușești și să
economisești niște bani. Să știi că în felul acesta faci
upcycling - dai o nouă viață unui obiect vechi.
Cu ajutorul creativității pot fi găsite
soluții practice la multe probleme, iar tu vei fi
creatorul unor obiecte personalizate în care ai
implantat multă dragoste. Fiecare mic gest de
a recicla și reutiliza reprezintă un pas enorm în
protecția mediului înconjurător în care trăim și
este demn de respect și de considerația tuturor.

În timp ce unele aspecte pot fi soluționate doar de către autorități, mediu privat și
instituții, unele procese pornesc de la coșul de gunoi al fiecăruia dintre noi. Cu siguranță mulți
dintre cetățeni posedă deja informațiile necesare unei colectări adecvate a deșeurilor și dețin
noțiuni de bază cu privire la posibilitățile de reciclare în localitatea lor. Noi, cercetătorii
științifici, aprofundăm subiectul pas cu pas, iar conștientizarea și accesul la informațiile pe tema
economiei circulare fiind unul dintre acești primi pași înspre responsabilizarea comunității cu
privire la adoptarea unor comportamente adaptate la problemele de mediu și dezvoltarea
competențelor prietenoase mediului ambiant.
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