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                 Aveţi deşeuri de la ferestre? 

 

ASOCIAȚIA PREOCUPAȚI DE VIITOR vă ajută să le trimiteţi la 

reciclat!! 

 

 
 

Scopul proiectului este să deviem de la depozitare cât mai multe materiale reciclabile astfel încât să 

creştem gradul de reciclare al deşeurilor într-un mod eficient financiar şi logistic pentru tot lanţul 

generare-colectare-prelucrare-transport-reciclare. 

 

Astfel, vă propunem să identificăm în locul de producere al deşeurilor cele mai potrivite soluţii de 

colectare separată a deşeurilor de: 

 - sticlă ( inclusiv de tip termopan ) 

 - tâmplarie de toate tipurile 

Putem identifica modalităţi de colectare separată conform legii cât şi cu scopul reciclării a 

următoarelor deşeuri din: cărămidă, beton şi tencuieli cu ciment,  materiale izolante ( polistiren, vată 

minerală şi vată bazaltică ), biodegradabile (grădini şi parcuri ), reciclabile ( inclusiv ambalaje). 

 

Ing. Dănuț Stanciu 

 

 Coordonator de voluntari, Trainer și Consultant de Mediu 

 +4 0747 121 232 

danut@preocupatideviitor.ro 
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ALTE ACTIVITĂŢI UNDE PUTEM CONTRIBUI CU EXPERTIZĂ ŞI EXECUŢIE: 

 

·        Promovarea colectării separate pentru deşeuri ce provin din flux muncipal şi flux comercial-industrial, 

 

·        Promovarea sacului galben în zona rurală şi zona urbană, 

 

·        Întocmirea și semnarea acordurilor de parteneriate pentru promovarea colectării separate a deşeurilor în 

școli și licee, 

 

·        Întocmirea de procese verbale cu ocazia evenimentelor de promovare a colectării separate a deșeurilor 

desfășurate în localități, 

 

·        Studiu de informare și cercetare a compoziției deșeurilor din pubele: golire pubele, sortare compoziție 

deșeuri pe fiecare tip ( menajer, reciclabil, biodegradabil ) și cântărire, 

 

·        Campanii de informare populație din zona rurală şi urbană privind colectarea separată a deșeurilor 

biodegradabile, 

 

·        Editare text și creare imagine pentru materialele de informare în campanii, grafice de colectare, cât și 

pentru autocolantele destinate pubelelor pentru colectare separată, 

 

·        Publicare anunțuri despre campaniile în desfasusare atât în format fizic cât și în format digital şi în 

spațiul media pentru la primarii şi agenţi economici,   

 

·        Facilitarea desfășurării parteneriatelor dintre colector, U.A.T. și O.I.R.E.P. 

 

·        Facilitarea raportării datelor privind deșeurile colectate și gestionate în relație colector – UAT – AFM 

 

·        Identificarea oportunităților de colaborare și eficientizare a ratei de colectare separată deșeuri între 

generatori  ( instituții publice și private, asociații de proprietari ) și colectorii de deșeuri 

 

·        Cursuri gratuite pentru persoane fizice, angajați, asociaţii de proprietari,  voluntari și personal din 

instituțiile publice cu privire la identificarea  și colectarea separată a deșeurilor 
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ASOCIAȚIA PREOCUPAȚI DE VIITOR este în curs de acreditare la comisiile permanente ale 

Camerei Deputaţilor pentru sesiunea plenară 2020-2021 
 

Domeniile în care organizaţia poate oferi expertiză de specialitate comisiilor parlamentare în procesul 

de elaborare al actelor normative: 

 

 Colectare separată deşeuri: flux municipal, comerţ şi industrie – toate fracţiile conform Directiva 

2008/98/CE( Directiva cadru privind deseurile) si Decizia 2000/532/CE ( Lista europeana a deseurilor), 

revizuita in 2017 

 Regimul deseurilor şi  modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje: generatori, 

colectori, sortatori, transportatori, depozite temporare, reciclatori, utilizatori finali 

 Documentaţie însoţire deşeuri periculoase şi nepericuloase 

 Educaţie pentru protecţia mediului adresată asociaţiilor de proprietari, instituţiilor publice şi 

societăţilor dar şi elevilor 

 Implementarea măsurii plăteşte cât arunci 

 Colectarea separată a biodeşeurilor şi transformarea în compost 

 Energie verde din deşeuri 

 Biogaz din deşeuri 

 Colectarea separată a deşeurilor din construcţii si demolări, tratarea şi pregătirea pentru reutilitare / 

incinerare 

 Introducerea în produse noi de materii prime ce provin din deşeuri reciclate 

 Contribuţie la eliminarea lacunelor prin efectuarea de cercetări pentru a facilita dezvoltarea politicilor, 

consolidarea capacității instituționale și facilitarea dialogului independent cu societatea civilă pentru a 

ajuta oamenii din zona rurală să trăiască stiluri de viață mai durabile 
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 Furnizarea de consiliere de mediu independentă în materie de politici bazate pe știință şi cercetare 

 Activități de consolidare a capacității instituţiilor de protecţie a mediului în toate programele și 

proiectele lor, creşterea sustenabilităţii pe termen lung a proiectelor 

 Facilitarea dialogului independent şi deschis cu societatea civilă cu privire la implicațiile de mediu ale 

creșterii și dezvoltării 

 Creşterea conştinentizării pentru activităţile cu amprentă mare de CO2 

 Încurajarea donării, prevenirii, refolosirii, reciclării în dauna eliminării prin depozitare a obiectelor ce 

pot fi folosite ca atare sau ca resurse 

 

Aşadar colaborarea cu Asociaţia Preocupaţi de Viitor va contribui la diminuarea problemelor cu deşeurile 

gestionate de dumneavoastră şi va fi vocea reprezentativă în Parlamentul României pentru cauzele pe care 

doriţi să le susţineţi. 

 

 Ing. Dănuț Stanciu 

 

 Coordonator de voluntari, Trainer și Consultant de Mediu 

  

 +4 0747 121 232 

 

danut@preocupatideviitor.ro 

 


