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URBIS SALVUS este un program ecologic pentru implementarea unui sistem practic de
management al mediului prin colectarea selectivă a deșeurilor, defășurat În Liceul Teoretic ”Henri
Coandă” Craiova.
Programul vizează realizarea colectării selective a deşeurilor în incinta liceului precum şi o
serie de activităţi de implicare a elevilor ciclurilor gimnazial și liceal și a cadrelor didactice în acţiuni
de voluntariat legate de natură, aer liber, de diverse activităţi colective de voluntariat.
Pentru o cât mai corectă înţelegere a ce se vrea acest proiect este bine să clarificăm
următoarele aspecte:

Ce reprezintă colectarea selectivă?
Colectarea selectivă a deşeurilor este soluţia la îndemâna tuturor şi presupune depozitarea
deşeurilor în locuri special amenajate în vederea reciclării. Conform HG 621/2006 (completată şi
modificată prin 1872/2006), instituţiile publice, asociaţiile, fundaţiile, persoanele fizice sunt obligate
să colecteze selectiv deşeurile de ambalaje în containere diferite, inscripţionate în mod
corespunzător şi amplasate în locuri speciale accesibile cetăţenilor.

Ce sunt deşeurile de ambalaje?
Deşeurile de ambalaje reprezintă toate ambalajele şi materialele de ambalare care nu se mai
folosesc, care sunt aruncate la gunoi. Deşeurile reprezintă una dintre principalele cauze ale poluării.
Din fericire, multe dintre ele sunt reciclabile, iar reciclarea şi refolosirea lor ca materii prime, este cea
mai indicată metoda pentru reintroducerea în circuitul economic.

Ce trebuie să ştim despre reciclare?
Reciclarea reprezintă colectarea, separarea şi procesarea unora dintre componentele
deşeurilor în vederea transformării lor în produse utile. Aproape toate materialele care intră în
compoziţia deşeurilor: hârtia, sticla, ambalajele din plastic, cutiile metalice pot face obiectul unui
proces de reciclare.

De ce este important sa reciclam ?


Se protejează natura şi resursele naturale



Se reduce poluarea solului, apei, aerului



Se reduce poluarea mediului înconjurător



Se economiseşte energie

Ce tipuri de deşeuri se vor colecta în cadrul acestui proiect ?
Ţinând cont şi de practica în domeniu, de posibilităţile efective de colectare şi de implicare a
agenţilor economici, colectorii din zona au stabilit ca prin acest proiect să se colecteze separat doar
plasticul, sticla şi hârtia, celelalte deşeuri colectându-se după vechiul sistem.

Ce sistem de colectare se aplică?
Pentru colectarea deşeurilor sunt formate grupuri de câte trei recipiente, pentru cele trei
tipuri de materiale colectate.
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Containerul GALBEN: deșeurile de ambalaje din plastic și metal
- Recipiente de plastic pentru bauturi (PET) si cele ale produselor lactate
- Caserole de plastic si polistiren, farfurii de plastic si pungi de plastic
- Pungi si folii de plastic folosite ca ambalaje
- Dopuri metalice
- Cutii de metal si alte recipiente metalice
- Doze si ambalaje din aluminiu

Containerul VERDE: deșeurile de ambalaje din sticlă
- Sticla alba, maro si verde
- Borcane si sticle fara capac
- Cioburi de sticla
- Alte obiecte din sticla

Containerul ALBASTRU: deșeurile de ambalaje din hârtie și carton
- Ambalaje din hartie de la alimente
- Ambalaje din carton de la alimente (lapte, suc, bomboane etc.)
- Pungi de hartie
- Cutii si ambalaje din carton simplu sau ondulat
- Hartie de scris, hartie de ambalat
- Ziare si reviste
- Carti si caiete.

De ce şi cum se pot implica elevii, profesorii, personalul școlii ?





Pentru o școală mai curată și mai frumoasă.
Pentru că în școala mea vreau să mă simt bine.
Pentru că împreună putem da un exemplu că se poate.
Pentru că astfel vom economisi resursele naturale.

Cum ?


Prin implementarea sistemului de colectare selectivă la nivel de clasă.



Vom începe în acest an școlar cu clasele ciclului secundar inferior și superior care intră voluntar în
acest program. Conștienți de faptul că reglementările cadrului legilativ nu sunt suficiente pentru
punerea efectivă și eficientă în practică a colectării selective a deșeurilor, dorim să folosim
resursele umane interesate de acest aspect de conviețuire durabilă, transformându-le în
peroane-resursă pentru multiplicarea experiențelor specifice.



Activități de stimulare și recompensare a implicării active în implementarea programului.

