
deșeu resursă

Pentru conformarea legislativa, respectiv Legea nr. 
31/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 
74/2018 și având în vedere conceptul de Economie 
Circulară, Primăria Municipiului Brașov intenționează 
să crească indicatorii privind colectarea separată a 
deșeurilor  și concomitent să ofere oportunitatea 
cetățenilor de a colecta separat propriile deșeuri 
reciclabile, într-un singur punct de colectare, fără a fi 
constrânși de un anumit program sau orar de 
colectare, așa cum se întâmplă în cazul sistemului de 
colectare „din ușă în ușă”.

După cum ați observat, de curând s-a instalat în 
apropierea zonei în care locuiți, o ECOINSULA de 
colectare a deșeurilor reciclabile, cu un aspect estetic 
plăcut, cu ajutorul căreia se poate face colectarea 
separată a deșeurilor reciclabile.

Înainte de toate, trebuie să spunem faptul că ceea ce fiecare dintre noi produce în gospodărie NU este 
dintotdeauna DEȘEU, DIMPOTRIVĂ trebuie făcută diferența între conceptul de DEȘEU și cel de 
RESURSĂ.

Obiectivul nostru comun trebuie să fie acela de a le separa cu atenție și într-un mod cât mai curat, deoarece 
tot ce reușim să separam (și deci sa trimitem la reciclat) NU mai este DEȘEU ci devine o RESURSĂ.

Deci, cu cât producem mai puține deșeuri, facem mai bine mediului înconjurător.

Stimate concetățean,

DEȘEURI sau RESURSE?

Este vorba despre un sistem inovativ care permite efectuarea colectării separate a deșeurilor reciclabile 
într-o manieră prietenoasă cu mediul înconjurător, având un sistem de gestiune simplu și mai puțin 
costisitor.

Astfel, așa cum am menționat, acest sistem oferă libertate cetățeanului pentru a putea colecta propriile 
sale deșeuri reciclabile la orice oră din zi și din noapte, pe tot parcursul anului, inclusiv de sărbători.

Această RESURSĂ NU va merge la 
groapa de gunoi, ci va merge la reciclat 
și va fi reutilizată sub o altă formă.

DEȘEUL este acel material pe care NU 
reușim să îl separam, care ulterior va 
merge la groapa de gunoi, care are un 
cost important pentru a fi eliminat și 
gestionat și care poluează mediul 
înconjurător.



Cu deosebită considerație și prietenie,
Al dumneavoastră primar,

George Scripcaru

OBIECTIVUL tuturor este de a încerca să reducem 
la minim cantitatea de deșeu rezidual, separând 
materialele care se pot reîntoarce în diverse cicluri 
de producție.

ÎMPREUNĂ REUȘIM!

Dacă fiecare dintre noi ar încerca să deschidă 
propriul sac de gunoi și să separe tot ceea ce se 
poate recicla, ar rămâne surprins să vadă cât de 
puțin deșeu rezidual rămâne în sacul negru de 
gunoi. 

ECOINSULA pe care am instalat-o poate 
recunoaște utilizatorul, data și ora la care se 
utilizează insula, recunoaște tipul de deșeu care se 
aruncă și cât se aruncă prin intermediul softului de 
gestiune.

Utilizarea ECOINSULEI de catre cetățeni este 
foarte simplă.

In broșura alăturată sunt descriși pașii care trebuie 
făcuți pentru utilizarea ECOINSULEI.

În cadrul acestui proiect pilot – ne propunem să 
verificăm funcționalitatea și ușurința cu care se 
poate folosi sistemul, motiv pentru care s-a montat 
o ECOINSULA care va putea fi utilizată doar de 
către cetățenii arondați din zonă.

Din motive expuse deja și din dorința de a face mai 
mult și mai bine, am instalat pe această 
ECOINSULA și un sistem de supraveghere video 
pentru a putea controla și recunoaște eventualele 
acte de vandalism care ar distruge structurile, dar 
și pentru a putea urmări toată activitatea de 
colectare a tuturor cetățenilor și a verifica 
corectitudinea comportamentului lor. 

Deșeu rezidual              

Deșeuri (care merg la groapa de gunoi)

Știai, de exemplu că:

∙ cu ajutorul resurselor umede și a resturilor din 
bucătărie se poate obține un fertilizant foarte bun 
pentru grădini și terenuri?

∙ datorită reciclării hârtiei, în Europa, în fiecare an, 
creșterea medie a suprafețelor forestiere este de 
661.000 ha?

∙ pentru a produce o sticlă din materie primă se 
consumă 100 gr. motorină, în timp ce dacă se 
produce din material reciclat se consumă mai puțin 
de 10 grame?

∙ cu 45 castroane din plastic și câțiva metri de folie 
din plastic se poate construi o bancuță?

∙ din 25 sticle de plastic de apă se poate obține un 
pulover de flis?

∙ din 67 sticle din plastic se poate umple o pilotă 
matrimonială?

∙ din 11 sticle de lapte se obține o stropitoare?

∙ din 37 doze de aluminiu se produce o cafetieră?

∙ din 150 doze de aluminiu se realizează o bicicletă 
de competiție?

∙ cu 640 doze de aluminiu se construiește o jantă 
auto?

ȘI ATUNCI SĂ NU RISIPIM RESURSELE!

(pot fi, de exemplu, resurse organice sau umede din 
bucătărie, hârtie, sticlă, plastic, aluminiu, lemn, materiale 
feroase, ambalaje din materiale compozite etc.)

Resurse (ceea ce se reciclează)


