
DIN  CULISELE  RECICLĂRII

Industria de haine și materiale textile se
situează pe locul al doilea în topul celor mai

mari poluatori din lume, pe locul 1 fiind
industria petrolieră.

70%
din populația lumii folosește haine la mâna a
doua. Reciclarea hainelor oferă altor
persoanelor defavorizate social
îmbrăcăminte la prețuri accesibile.

800 l
de apă sunt necesare pentru producerea unui
singur tricou.

24%
din pesticidele utilizate în lume sunt folosite în
producția de bumbac.

10 ori
mai multă energie e necesară la producția unei
tone de haine decât la producerea unei tone
de oțel sau de sticlă.

10 000 km
Impactul anual asupra mediului înconjurător al
articolelor de îmbrăcăminte dintr-o gospodărie
este echivalentul emisiilor de carbon rezultate
din condusul unei mașini moderne pentru
10.000 de km.

Centrul Național de Mediu

18 MARTIE - ZIUA GLOBALĂ A RECICLĂRII

www.environment.md

https://www.facebook.com/CentrulNationaldeMediu/



DIN  CULISELE  RECICLĂRII

Spre deosebire de plastic, sticla poate fi topită de
un număr infinit de ori fără pierderea calității. În

plus, prelucrarea recipientelor de sticlă este
eficientă din punct de vedere energetic și costă
mult mai puțin decât crearea unor produse noi.

100%
Este rata de reciclare a sticlei, care poate
trece la nesfârșit prin acest proces fără a se
pierde din cantitatea sau din puritatea ei. 

1 t
de sticlă reciclată reduce producerea emisiilor de
carbon cu efect de seră cu circa 315 kg,
economiseștea 660 kg de nisip și consumul
menajer de apă al unui locuitor pentru 4 zile.

1 000 000 ani
sticla poate rămâne nevătămată, fiind singurul
material ce poate fi reciclat la infinit, de fiecare
data avand aceleasi proprietati ca prima dată.

41 mlrd
de sticle și borcane se produc în fiecare an.

75 mlrd
de dolari este valoarea estimativă a industriei
sticlei la nivel mondial.
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Electricele și electronicele poartă prescurtarea
„DEEE” și cuprinde orice echipament care se
conectează la priză, are un cablu, baterie sau

placă de circuit, ca de exemplu: frigidere, cuțite
electrice, ceasuri deșteptătoare, dispozitive pentru

sudură și jocuri video, aparatură medicală și
distribuitoare automate, etc.

85-90%
este gradul de reciclare/reutilizare a DEEE.

540 kg
de combustibil fosil, 48 kg de produse chimice
şi 1.5 tone de apă sunt necesare pentru
producerea unui singur calculator.

2-5%
din totalul deşeurilor solide din lume este
alcătuit din echipamente electrice şi
electronice.

1 000 000
de telefoane mobile reciclate pot duce la
recuperarea a 35 274 kg de cupru, 772 kg de
argint, 75 kg de aur şi 33 kg de paladiu.

50 metri pătrați
de sol pot fi poluați timp de 30 de ani doar de
un tun catodic al unui televizor.

Centrul Național de Mediu

18 MARTIE - ZIUA GLOBALĂ A RECICLĂRII

www.environment.md

https://www.facebook.com/CentrulNationaldeMediu/



DIN  CULISELE  RECICLĂRII

Cele mai importante deșeuri periculoase generate
de gospodării sunt: vopselele, lacurile pentru lemn,

diluanții; bateriile; medicamentele expirate sau
care nu mai sunt folosite; termometrele; uleiurile;
produsele de curățare și dezinfecție; scutecele de
unică folosință; becurile și alte surse de iluminat;

pesticidele, erbicidele și insecticidele etc.

15%
din deșeurile medicale sunt catalogate de
către OMS drept extrem de periculoase cu
grave consecințe asupra mediului și
sănătății.

3-5 mg
de mercur se conține în becurile fluorescente și
incandescente. Dacă un astfel de bec se sparge
în încăpere concentrația de mercur va fi de 20 de
ori mai mare decât limita admisă. 

110 ani
este perioada în care se descompune o
baterie, timp în care în procesul de
dezintegrare poluează grav mediul
înconjurător cu metale grele, afectând întregul
ecosistem.

1 l
de ulei uzat poluează 1 mln l de apă.

0,04 mg
de detergenţi chimici se conțin în fiecare litru de
apă al fluviului Nistru. În râul Bâc concentrația
este de 0,48 miligrame la un litru de apă, iar
concentraţia de detergenţi în râul Răut este de
0,05 miligrame.
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Dacă vom consuma plastic în același ritm ca până
acum, până în 2050 va fi mai mult plastic decât
pește în oceane. O cantitate echivalentă cu un
camion de gunoi se aruncă în oceane în fiecare
minut, însumând 8 milioane de tone de plastic.

90%
din sticlele de plastic trebuie să fie reciclate
până în anul 2025 în țările Uniunii Europene.

5%
din plastic este reciclat eficient, în timp ce 40%
din plastic ajunge la groapa de gunoi, iar o
treime ajunge în ecosisteme fragile, așa cum
sunt oceanele lumii.

500 mlrd
de pungi de plastic se folosesc la nivel mondial
in fiecare an, în timp ce procentul de pungi
reciclate din acest total este de numai 1%.

5%
din valoarea ambalajelor din plastic rămâne în
economie, iar restul este risipit, lucru care
arată necesitatea unei economii circulare.

7 500 l
de petrol sunt economisiți la reciclarea unei tone
de plastic.
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Reciclarea hârtiei se justifică economic, deoarece
se reduc costurile serviciilor de salubrizare,

costurile de depozitare în gropile de gunoi sau de
ardere în incineratoare, precum și se creează
locuri de muncă pe măsură ce managementul
deşeurilor, inclusiv colectarea hârtiei, devine o

industrie din ce în ce mai puternică.

70%
mai puţină poluare generează reciclarea
hârtiei decât producerea ei din materie
primă.

35%
din copacii tăiați pe întreaga planetă sunt
folosiți pentru producerea de hârtie.

17
arbori maturi sunt salvați la o tonă de hârtie
reciclată. Pentru a compensa pierderea de
copaci din ultimul deceniu, ar trebui ca fiecare
persoană de pe Pământ să planteze 2 copaci
pe an şi să-i îngrijească timp de 10 ani.

54 kg
pe an este cantitatea minimă de deșeuri de
hârtie generată de către un angajat obişnuit ce
îşi desfăşoară activitatea într-un birou.

3 200 l
de apă, 380 KWh de energie electrică și
eliberarea în atmosferă a 850 grame de dioxid
de carbon sunt economisite la reciclarea unei
tone de hârtie.
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