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Putem schimba lumea intr-una  

mai bună! 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin  

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007- 2013 

„Investeşte în oameni!” 

 

„Reciclarea incepe cu tine!” 

 

 

 

 

 



 

 

Noi Cavalerii Cetăţii Verzi 

 

 

1.Anghel  Daniel 

2. Bleoca Denisa 

3. Cîrpătorea Ana Maria 

4. Nicula Ana Maria 

5.Piţigoi Alexandra 

6. Bologa Ioan 

7. Cicur Paula 

8. Crăciun Antonia 

9. Morar  Raul 

10. Stoica Eduard 

 

Conduşi de Expert Cetăţenie activă 

Ianusevici Marina 

 

 

Stiați că... 

         Plasticul 

  Descompunerea naturală a plasticului în mediul 

inconjurator necesită peste 500 de ani din cauza 

materialelor care îl alcătuiesc? 

               Din 10 Pet-uri reciclate se poate fabrica un 

tricou sau un metru pătrat de covor, iar din 50 de Pet-uri 

se poate face un pullover? 

              Consumul global de materiale plastice a crescut 

de la 5 milioane de tone in anii 1950, la aproape 100 de 

milioane de tone astazi? 

         Hârtia 

             La tipărirea unui cotidian de mare tiraj se 

folosesc 3000 metri cubi de lemn, adică 1500 de arbori 

cu o varsta de 50 ani? 

            Este nevoie de un copac de 15 ani pentru a 

produce 700 de pungi de hârtie? 

           Fiecare tonă de hârtie reciclată salvează 17 

copaci? 

  

      Baterii  uzate 

          Bateriile uzate pot contine metale grele extrem de 

toxice, care, odata ajunse in natura sau eliminate 

necorespunzator, pot contamina solul si panza freatica. 

Incinerate, o parte din materiale sunt degajate in aer sau 

intra in contact cu apa, devenind nocive pentru mediul 

inconjurator si mai ales pentru om. 

 

 

 

 

Perioada:  Luna Decembrie 

De luni pana vineri 

Orele:  830-
15

00
 

Locaţie: Școala Gimnazială „Matei Basarab” 

Comuna:  Turnu Roşu 

Scopul nostru: 

Colectarea unei cantități cât mai mari de plastic, hârtie 

și baterii uzate timp de o lună. Din aceste mariale ne 

propunem să realizăm  decorațiuni pentru pomul de 

iarnă. 

 

 


