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The Tidyman
Aruncă în mod atent şi responsabil deşeul rezultat. Nu
arunca pe jos!
Acest simbol nu face referire la reciclare, dar este un
memento pentru a fi un bun cetăţean şi pentru a arunca obiectul
într-un mod corespunzător.
Sticle şi borcane
Aruncă sticlele şi borcanele din sticlă într-un container
special pentru sticlă.

Deşeuri de Echipamente Electrice şi Electronice (DEEE).
NU se aruncă la gunoi!
Aceste tipuri de deşeuri trebuie colectate pentru reciclare,
nu trebuie aruncate la gunoi. Eticheta se aplică pe multe obiecte
electrice, de la frigidere şi televizoare până la detectoare de fum şi
computere. Producătorii acestor echipamente din Europa,
împreună cu importatorii acestora, trebuie să aibă acest marcaj pe
produsele lor.
Punctul Verde
Punctul Verde nu sugerează faptul că ambalajul poate fi
reciclat.
Marca Punctul Verde certifică consumatorului că
producătorul / importatorul de produse ambalate contribuie
financiar la recuperea şi reciclarea ambalajelor pe care le
introduce pe piaţă.
The Mobius Loop
Acest triunghi arată că obiectul pe care este inscripţional
este reciclabil. Eticheta este acceptată ca simbolul de reciclare
tradiţional. Produsele din hârtie care se pot recicla, conţin de

obicei acest însemn.
Ambalaj/produs fabricat parţial din materiale reciclate
Un produs marcat cu acest simbol a fost fabricat din câteva
materiale care au fost reciclate. În general, simbolul este însoţit şi
de informaţii suplimentare, de ex. “Tipărit pe hârtie reciclată”.
Ambalaj/produs fabricat parţial din materiale reciclate
(%)
Atunci când un procent este indicat în simbol, înseamnă că
acela este procentul de material reciclat folosit la fabricarea
respectivului recipient.

Ambalaj/produs fabricat parţial din materiale reciclate
Acest simbol diferă de primele două, având săgeţile negre
care sunt situate pe un fond alb, într-un cerc cu marginile negre.
Cercul cu marginile negre denotă că cel puţin o parte a
conţinutului este material reciclat.
Polietilena Tereftalată. Se reciclează!
Inscripţionat pe recipiente pentru: băuturi răcoritoare, apă
şi bere, apă de gură, dressinguri pentru salate şi ulei vegetal,
caserole de unică folosinţă etc.
Reciclate se transformă în: containere noi, folie, fibre,
pungi, mobilier, covoare, curele (ocazional).
În general sunt bune pentru utilizare, dar nu pentru
reutilizare, şi cu atât mai puţin pentru utilizare cu lichide fierbinţi.
Polietilenă de înaltă densitate. Se reciclează!
Inscripţionat pe recipiente pentru: soluţii de albirea rufelor,
detergent de uz casnic, şampon, saci de gunoi şi cumpărături, ulei
motor, folie groasă, lădiţe pentru fructe-legume, lăzi de băuturi,
butoaie.
Reciclate se transformă în: sticle pentru detergent, sticle de ulei,
pixuri, containere pentru reciclare, gresie, conducte de drenaj,
materiale de construcţie, bănci, coteţe pentru câini, mese de
picnic, garduri.
În general sunt bune pentru utilizare, dar nu pentru

reutilizare, şi cu atât mai puţin pentru utilizare cu lichide fierbinţi.
V (vinil) sau PVC. În general NU se reciclează în România
dar trebuie verificat la colectorul de deşeuri!
Găsit în: profile de ferestre, furtunuri apă, folie PVC,
tubulatură pentru apă, sau în recipiente pentru: soluţii de curăţat
geamuri şi detergenti, şampon ulei de gătit, ambalaje pentru
produse alimentare şi pe cabluri, echipamente medicale, etc.
Aditivii din componenţa PVC-ului pot creşte riscul
malformaţiilor congenitale şi pot cauza cancer.
LDPE (polietilenă de joasă densitate).
NU se reciclează în România!
Găsit în: ambalaje de pâine, de alimente congelate,
curătăţorie şi sacoşe, îmbrăcăminte, mobilier, covoare, învelitorile
de plastic pentru haine.
PP (polipropilena). În general se reciclează!
Inscripţionat pe: dopurile de la PET-uri, sticle de sirop,
sticle
cu
ketchup,
pungi
şi
saci
de
rafie.
Reciclate se transformă în: lumini de semnalizare, mături, perii,
carcase acumulatori auto, raclete gheaţă, suporturi pentru
biciclete, greble, pubele, paleţi, tăvi.
PS (polistiren). NU se reciclează în România!
Inscripţionat pe: farfurii şi pahare de unică folosinţă,
caserole de mâncare, carcase CD-uri sau casete.
Încălzit elimină benzen, compus chimic cancerigen.
Policarbonate.
Se reciclează însă doar în funcţie de material. Trebuie
verificat cu colectorul de deşeuri!
Inscripţionat pe: bidoane de apă, materiale "bullet-proof",
ochelari de soare, DVD-uri, iPod, computere, indicatoare, nailon.
Câteva materiale plastice din această categorie: bidoanele
din plastic asemănătoare cu cele de la Cumpăna sau La Fântâna
(se reciclează), plăci din policarbonat sau plexiglas - material de
construcţii (se reciclează) .
Eliberează, în special când e încălzit, bisfenol A, un compus

chimic controversat foarte cancerigen.
Ambalaj/produs alcătuit din material reciclat
Litera R indică faptul că materialul din care este fabricat
produsul are în componenţă material reciclat.

......
Acrilonitril Butadien Stiren. NU se reciclează!
Inscripţionat pe: ţevi, barele de protecţie ale maşinilor de
teren, capetele croselor de golf, optică şi aparate foto, aparatură
medicală, jucării.
Ambalaj/produs alcătuit din aluminiu
Obiectul este din aluminiu şi poate fi plasat într-un
container colector de reciclare al aluminiului.

Ambalaj/produs alcătuit din 100% materie reciclată
Materialul din care a fost făcut produsul conţine 100% din
hârtie reciclată. Important de ştiut este faptul că la rândul lui,
produsul este complet reciclabil.

Eticheta Agricultură Ecologică
Eticheta « ae » reprezintă sigla naţională care permite
consumatorilor să recunoască produsele provenind din agricultura
ecologică (numită la nivel european şi "biologică" sau "organică").
A fost creată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltarii
Rurale (MAPDR) şi poate fi asociată împreună cu sigla comunitară
pentru agricultura ecologică.
Se poate aplica produselor agricole obţinute prin metode
ecologice: legume, fructe, cereale, lapte, carne, ouă şi derivaţi ale
acestora (condiţia fiind ca toate ingredientele să fie obtinuţe
ecologic).

Eticheta Bio-Siegel
Produse agricole fabricate conform cerinţelor prezentate în
Regulamentul UE privind agricultura ecologică. Cel puţin 95% din
ingredientele agricole conţinute de produsele prelucrate trebuie să
provină din producţia organică.

Oxo-biodegradabil
Simbol regăsit pe pungi de plastic care indică faptul că
plasticul este oxo-biodegradabil. Aceste pungi au în compoziţie pe
lângă plastic un aditiv degradabil cu oxigen, care face ca
materialul respectiv să se fărâmiţeze după un timp. Ceea ce nu se
cunoaşte însă este faptul că acest tip de plastic este biodegradabil
doar în condiţii speciale de compost industrial, adică doar în
anumite conditii de temperatură, presiune si umezeală.
Materialele din care sunt confectionate aceste pungi au in
alcătuire polietilenă sintetică şi aditivi care conţin metale grele.
Eticheta Blue Angel
Acordată de Institutul German pentru Asigurarea Calităţii
şi Certificare, eticheta semnifică faptul că un produs are acreditări
ecologice excepţionale şi îndeplineşte criteriile legislaţiei stabilite
de Biroul Federal pentru Mediu.
Tipuri de bunuri industriale şi de consum: mobilier, vopsele,
utilaje de construcţii, materiale de construcţii şi dispozitive de
birouri.
Eticheta Certified Natural Cosmetics
Producătorii produselor marcate BDIH (“Certified Natural
Cosmetics”) folosesc materiale prime precum uleiuri vegetale,
ceruri, extracte din plante şi uleiuri esenţiale din culturi organice.
Eticheta Certified Vegan
Aceasta etichetă semnifică faptul că produsele sunt
vegetariene, nu conţin ingrediente provenite de la animale şi nu
sunt testate pe animale de nici una dintre companiile implicate.

Eticheta Floarea Europeană
Floarea Europeană se referă în mod special la impactul
produsului asupra mediului înconjurător: ambalajele în care sunt
comercializate sunt reciclabile, produsul este biodegradabil şi are
o durabilitate ridicată.
Spre exemplu, încălţămintea care prezintă eticheta
ecologică oferă consumatorului siguranţa că riscul unei alergii la
produsele chimice este redus.
Eticheta Carrefour Eco-Planete
Produse Carrefour care sunt certificate ecologic.

Eticheta EcoCert
EcoCert este o organizaţie de certificare a produselor
organice (alimente, cosmetice, detergenţi, parfumuri, textile).
Eticheta Energy Star
Produsele electrocasnice care au această etichetă întrunesc
cerinţele legate de eficienţa energetică şi au un consum mai redus
de energie
Eticheta European Community Energy
Prin lege, această etichetă trebuie să fie afişată pe toate produsele
de uz casnic, expuse spre vânzare sau închiriere.
Directiva se aplică următoarelor tipuri de aparate de uz casnic,
chiar şi în cazul în care acestea sunt vândute pentru alte utilizări
decât cele casnice: frigidere, congelatoare, maşini de spălat rufe,
uscătoare, maşini de spălat vase, cuptoare, aparate de încălzire a
apei şi de depozitare a apei calde, surse de iluminat, aparate de aer
condiţionat.
Produsele sunt în general evaluate de la A la G, cu A fiind cele mai
eficiente din punct de vedere energetic (A+ şi A++ pentru cele mai
eficiente echipamente electrocasnice)

Eticheta Fair Trade
Etichetă ce garantează comerţul echitabil. Comerţul
echitabil este în mod fundamental un răspuns la eşecul comerţului
tradiţional de a asigura un trai sustenabil şi oportunităţi de
dezvoltare persoanelor care trăiesc în ţările cele mai sărace ale
lumii.
Mişcarea de comerţ echitabil promovează ideea conform
căreia orice persoană poate să îşi asigure prin muncă proprie un
trai decent şi demn şi poate să îşi dezvolte întregul potenţial
uman.
Acesta se preocupă în principal de asigurarea unui «preţ
corect» producătorilor din ţările în curs de dezvoltare.
Comerţul echitabil este un parteneriat comercial, bazat pe
dialog, transparenţă şi respect, care urmăreşte să asigure o mai
mare echitate în comerţul internaţional. Acesta contribuie la
dezvoltarea durabilă oferind mai bune condiţii comerciale
producătorilor şi muncitorilor marginalizaţi. Prin intermediul
comerţului echitabil, producătorii deţin un control mai mare
asupra muncii şi a vieţii lui.
Produse fără freon.
Produse ce nu conţin freon ( ex. deodorante).

Eticheta FSC (Forest Stewardship Council)
FSC este un program de certificare a produselor care conţin
lemn din păduri bine gestionate. Scopul este protejarea
ecosistemelor şi biodiversităţii în păduri.

ISO 14001
Simbol specific Standardului internaţional ISO 14001 care
certifică că o întreprindere privată sau publică a implementat un
sistem de management de mediu în organizaţie.
Eticheta Organic Food Federation
Simbol al certificării operaţiunilor şi produselor ecologice.

Eticheta UE produse organice
Eticheta indică faptul că produsul a fost crescut în cadrul
sistemelor de cultivare durabile. Alimentele pot fi marcate ca
"organice", dacă cel puţin 95% din ingredientele lor agricole sunt
ecologice.

Eticheta PEFC (Programme for the Endorsement of Forest
Certification Schemes)
PEFC este cel mai mare sistem de certificare din lume a
sistemului forestier.PEFC promovează bunele practici forestiere şi
se asigură că lemnul şi produsele forestiere nelemnoase sunt
realizate cu respectarea celor mai înalte standarde ecologice,
sociale şi etice. Datorită eco-etichetei sale, clienţii şi consumatorii
sunt în măsură să identifice produsele din păduri gestionate
durabil.
Ambalaj TetraPak
Deşeurile de ambalaje cunoscute sub denumirea TetraPak se
reciclează în fabricile de hârtie împreună cu deşeurile de ambalaje
de hârtie - carton. De regulă acestea se colectează împreună şi se
predau pentru reciclare împreună.
Atenţie! Pentru o colectare corectă aceste ambalaje trebuie
spălate în interior altfel pot contamina deşeuri curate.
O companie care să recicleze exclusiv numai acest tip de deşeu nu
există în prezent în România, deşi au existat încercări , dar din
câte ştim nu s-au concretizat.

Not tested on animals
Produse netestate pe animale.
Eticheta WWF
WWF face disponibil logo-ul său cu Panda pentru companiile
care sunt angajate să respecte protecţia mediului şi conservarea
naturii. Licenţele sunt disponibile pentru produsele şi promoţiile
care cresc gradul de conştientizare asupra WWF şi angajează în
mod direct clienţii în vederea strângerii de fonduri pentru
conservarea mediului.

