
Folosește energia care nu se
termină, care se regenerează -
puterea vântului, a apei și a
soarelui și nu lemnul pădurii ori
petrolul.

PROTEJAREA
PLANETEI ÎNCEPE

CU...

MERGI MAI PUȚIN CU MAȘINA

VOLUNTARIAT
Participă la plantări, la campanii

de reciclare, IMPLICĂ-TE!

EDUCAȚIE
Informează-te și spune-le
și altora cât de importante
sunt resursele naturale!

REGENERABIL

REGULA CELOR 3R PENTRU CONSERVAREA RESURSELOR NATURALE

RECICLEAZĂ, REPARĂ, REDU DIN CONSUM

Cumpără mai puțin plastic și
folosește pungi de pânză! 

Nu lăsa dispozitivele electronice
pornite atunci când nu le utilizezi.

Sortează gunoiul după tip și
aruncă-l în recipientele
corespunzătoare.



ȘTIAȚI CĂ....

Un om obișnuit din Uniunea
Europeană folosește cam 160 kg de
hârtie pe an. În realitate, e nevoie
de 5-10 litri de apă pentru a face o
singură coală, iar industria celulozei
și hârtiei utilizează cam 4% din
consumul de energie din lume.

În fiecare zi se taie milioane de
copaci, să zicem… cam 27 de
terenuri de fotbal de pădure la
fiecare minut. 

Ambalajele se descompun în mai
mult de 80 de ani, pungile de
plastic în aproximativ 150 de ani,
pet-urile în 450 ani, iar borcanele
de sticlă în... peste 4000 de ani. 



Tu ai auzit de reciclare?  Daca nu, iți spunem noi ce inseamna: in
esență, reciclarea e atunci cand pui fiecare obiect la locul lui. 

Oamenii cumpără haine, alimente, jucării, mobila sau aparate
electrocasnice; toate aceste lucruri vin ambalate in plastic, aluminiu, 
 hârtie, carton sau sticlă. 

Consumăm sau folosim ce am cumpărat, dar deșeurile ajung la gunoi.
Ce înseamnă deșeuri?  

Lucrurile de care nu mai avem nevoie. Unii le considera gunoaie, dar
cu un mic exercițiu de imaginație și dacă le punem pe fiecare în
coșuri separate – plastic, metal, sticla, hârtie – le putem transforma in
resurse. 

La fel trebuie sa procedam si cu bateriile consumate, becurile arse
sau electrocasnicele defecte. 

Le ducem la centrele de colectare pe care le găsim ușor. Poti cauta
chiar tu pe internet sau ii poti ruga pe bunici sau parinti sa te ajute!
Fiecare deșeu devine un produs nou. 

In felul acesta avem grija de sănătatea noastră si păstram planeta
curată! 

RECICLARE



SUSTENABILITATEA
Mici schimbări pe care le putem face pentru a ajuta la îngrijirea
planetei. Efectuarea acestor schimbări ajută la protejarea
animalelor, plantelor și resurselor noastre naturale, astfel
încât generațiile viitoare să se poată bucura de ele.

Pot fi sustenabil reducând:

Pot fi sustenabil refolosind:

Pot fi sustenabil reciclând:


