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Luni 22 
27°C | 16°C
Soare, ploaie

Marți 23 
26°C | 18°C
Soare, ploaie

Miercuri 24 
25°C | 19°C
Soare, ploaie

Joi 25 
27°C | 18°C
Soare, ploaie

Vineri 26 
27°C | 19°C
Soare, ploaie

Sâmbătă 27 
28°C | 19°C
Soare

Duminică 28 
29°C | 19°C
Soare

22 - 28 iunie 2020
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

 Berbec 21.03 - 20.04   
Curajul, tenacitatea și perseverenţa ţi-ar putea 
schimba viaţa în mod radical. Te vei implica și 
în acţiuni care au ca scop ajutorarea unor 
nevoiași. Ești atât de îndrăzneţ, încât vei atra-
ge și admiratori care te vor ajuta în momente-
le cele mai delicate. 

 Taur 21.04 - 21.05  
Ești supus acţiunii, însă prin reacţiile bruște și di-
recte determinate de dorinţa de a câștiga cât mai 
mult ai putea pierde șansa de a urca pe o scară 
ierarhică în plan profesional. În loc să te arunci 
direct în anumite situaţii, ar trebui să-ţi stabilești 
planuri pe care să le analizezi cu atenţie. 

 Gemeni  22.05 - 21.06  
Îţi dorești din ce în ce mai mult, să iubești și să 
fii iubit. Vrei o relaţie serioasă și ai toate 
șansele să te bucuri de ea. Ai putea începe o 
poveste de iubire frumoasă, intensă și cu per-
spective de viitor. Dar lipsurile financiare îţi vor 
da bătăi de cap. Nu te dezarma!  

 Rac 22.06 - 22.07   
Astrele îţi sunt favorabile în plan financiar. Te pri-
cepi să faci bani și începi să te bucuri de câștiguri 
importante. Pari de neoprit când vine vorba pla-
nuri care să te urce pe treptele succcesului. Te 
ajută mult și intuiţia și înţelepciunea de a te în-
conjura de oameni de succes.   

 Leu 23.07 - 22.08  
Urmează o perioadă de liniște și armonie în cu-
plu. Însă, atribuţiile tot mai multe de la serviciu 
îţi iau din energie și îţi slăbesc tonusul. Vestea 
bună este, că pentru toate serviciile și eforturile, 
vei fi recompensat cu sume importante de bani. 
S-ar putea să intri în posesia unei moșteniri. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Nici nu vei tânji după dragoste, dar nici nu vei trăi 
o iubire supremă. Vei face schimbări majore în 
domeniul profesional și, în sfârșit, vei câștiga bani 
suficienţi pentru confortul la care aspiri. Și totuși, 
ţi-ar prinde bine o revitalizare printr-un program 
de fitness și un stil de viaţă mai sănătos. 

 Balanță 22.09 - 22.10  
Nu va exista un nativ mai înţelegător decât tine. 
Vei fi atent la nevoile celor din jur, cald la suflet, 
calm și vei da dovadă de o prietenie adevărată 
faţă de cei ce au nevoie de apărare și ajutor. În 
schimb, devii imprevizibil și lupţi cu îndârjire ca 
să scapi de cei care-ţi ameninţă siguranţa.     

 Scorpion 23.10 - 21.11  
Vei fi extrem de manierat, muncitor și foarte is-
teţ. Tocmai de aceea vei căpăta tot ceea ce-ţi 
dorești, fără prea mari eforturi. Vei nevoit să 
faci o călătorie în slujba locului de muncă, dar 
vei surprinde cu perseverenţa și dorinţa de a fa-
ce totul foarte bine. Finanţele vor fi pe măsură.   

 Săgetător 22.11 - 20.12  
Îţi vei dori mai mult ca oricând să-ţi suplimentezi 
veniturile. Dacă ar fi posibil, ai face bani și din 
piatră seacă. Însă, vei fi nevoit să acorzi o atenţie 
deosebită asociaţilor, pentru că te pot băga în în-
curcături din care nu mai poţi scăpa și care, ine-
vitabil, îţi vor aduce pierderi mari. 

 Capricorn 21.12 - 19.01 
Pentru tine iubirea primează. Și nu este rău de-
loc, atât timp cât vei deschide ochii bine și vei in-
vesti sentimente în persoana care-ţi și răspunde 
cu aceeași dragoste. Apar oportunităţi demne de 
acceptat și în plan profesional. Șansa de a-ţi îm-
bunătăţi veniturile este de partea ta.     

 Vărsător 20.01 - 18.02 
Vei fi vulnerabil în dagoste. Dacă ai o familie, vei 
face mai multe sacrificii, vei fi mai drăgăstos și vei 
dărui mai multă afecţiune tocmai pentru a menţi-
ne armonia. În cazul în care ești singur, dragă 
Vărsătorule, te vei gândi intens să-ţi cauţi sufletul 
pereche ca să-ţi faci o casă și o familie. 

 Pești 19.02 - 20.03 
Ai în faţă o săptămână în care vei fi extrem de 
protejat în sfera profesională. Astrele te vor aju-
ta să găsești soluţii pentru a ieși învingător chiar 
și în lupta cu neajunsurile financiare și datoriile. 
Sentimental, nu vei fi nici prea entuziasmat, dar 
nici nefericit. Se instalează acalmia.

P A G I N I  R E A L I Z A T E  D E  I O N E L A  C H I R C U

În ciuda faptului că 
Uniunea Europeană a 
impus de multă vreme 
obiective de colectare a 
recipientelor din plastic, 
România continuă să se 
sufoce în deșeurile din 
ambalaje. Scoția și Lituania 
ne oferă un model de 
succes pentru a ajunge să 
vedem și noi că ambalajele 
pot constitui adevărate 
materii prime pentru 
produse de reciclare, 
nicidecum deșeuri. 

Reutilizarea ambalajelor și re-
ducerea cantităţilor de deșeuri asi-
gură nu doar un mediu mult mai cu-
rat, ci și o creștere a calităţii vieţii 
prin îmbunătăţirea stării de sănăta-
te a oamenilor și economisirea unor 
sume importante de bani. Procesul 
reciclării asigură utilizarea pruden-
tă, eficientă și raţională a resurselor 
naturale, sporirea utilizării energiei 
din resurse regenerabile, creșterea 
eficienţei energetice și, implicit, re-
ducerea gradului de dependenţă 
faţă de resursele importate, cre-
ând astfel noi oportunităţi eco-
nomice și contribuind la compe-
titivitate pe termen lung. Utiliza-
rea mai eficientă a resurselor reu-
tilizabile ar aduce, așadar, econo-
mii nete substanţiale atât 
întreprinderilor sau 
autorităţilor publice, 
cât și consuma-
torilor. Tocmai 
de aceea, con-
ceptul econo-
miei circulare 
și o mai bună 
conștientizare 
a impactului 
deșeurilor de-
termină tot mai 
multe guverne ale 
lumii să implemen-
teze modele de mana-
gement a deșeurilor care 
și-au dovedit eficienţa în scurt timp. 
Inclusiv România a început să facă 
pași mici în această direcţie. Scoţia 
și Lituania însă, sunt doar două din-
tre statele fruntașe la acest capitol 
care reușesc să recicleze și să se 
dezvolte după acest principiu și care 
ne oferă un model de succes. 

Putem recupera peste 
90% din deșeuri 

Două sisteme de garanţie-
depozit din Lituania și Scoţia au fost 
prezentate miercuri, 17 iunie, în ca-
drul unui nou webinar organizat de 
către o organizaţie europeană ca-
re susţine și dezvoltă implementări 
ale economiei circulare. În cadrul 
evenimentului intitulat “Sistemul de 
garanţie-depozit pentru recipientele 

de băuturi. Crearea cadrului de ope-
rare prin legislaţie” au prezentat de-
taliile și beneficiile propriilor sisteme 
naţionale Neringa Paškauskaitė, di-
rector al Grupului de Politici Publice 
Deșeuri din Ministerul Mediului, Li-
tuania și Donald McGillivray, direc-
tor adjunct în cadrul Diviziei de Ca-
litate a Mediului și Economie Circu-
lară, Departamentul pentru Mediu și 
Păduri, al Guvernului scoţian. “Im-
plementarea unui cadru legislativ 
corespunzător pentru funcţionarea 
sistemului de garanţie este esenţială 

pentru atingerea unui impact po-
zitiv asupra mediului, pen-

tru reducerea semni-
ficativă a gunoiului 

și îmbunătăţirea 
calităţii vieţii. Re-
cuperarea cu 
92% a tutu-
ror recipiente-
lor pentru bă-
uturi introdu-
se pe piaţă este 
posibilă. Avem 

exemplul Litua-
niei în acest sens. 

Cu obiectivul de a 
reduce impactul nega-

tiv asupra mediului și de a 
închide, în același timp, bucla pen-
tru reciclabile, multe ţări au decis să 
implementeze sistemul de garanţie 
pentru recipientele de băuturi. Am 
văzut astăzi și exemplul Scoţiei, ca-
re consideră implementarea acestui 
sistem ca un instrument de creștere 
a ratelor de colectare și de furnizare 
de materie primă de calitate indus-
triei de reciclare”, spune Anna Lars-
son, directorul  organizaţiei europe-
ne ce susţine și dezvoltă implemen-
tări ale economiei circulare.

Modelul lituanian sau... 
cum să creăm mai 

multe locuri de muncă   
Fără îndoială, modelul lituanian 

vine atât în ajutorul statului, cât și al 
contribuabilului. În 2015, înainte de 

introducerea sistemului de garanţie-
depozit, rata de colectare a sticle-
lor PET era în Lituania de sub 33%. 
Ținta de colectare până în 2025 es-
te de 77%, iar cea până în 2029 
de 90%. În sistemul din Lituania, 
în 2019, rata de colectare este de 
90%. Acest sistem creează premi-
sele recuperării a 95% din deșeurile 
de ambalaje, cu o stare calitati-
vă superioară a materialor. Nu ne-
cesită investiţii publice, bazându-se 
strict pe investiţii private (aproxima-
tiv 30 de milioane euro) ce vor fi re-
cuperate în 5 ani. Aproximativ 70% 
din valoarea garanţiei este cheltuită 
în același magazin, generând loiali-
tate. 1.200 de locuri de muncă au 
fost create în Lituania datorită aces-
tui sistem. Au fost instalate 1.100 de 
automate de colectare și 90% dintre 
ambalaje au fost returnate utilizând 
aceste automate.

Modelul Scoției,  
extrem de profitabil
La rândul său, sistemul de 

garanţie scoţian se referă, ca și în 
România, și la ambalajele de bău-
turi alcoolice, iar structura pieţei de 
vânzare cu amănuntul este asemă-
nătoare. În Scoţia, legislaţia cu pri-
vire la sistem a fost adoptată în lu-
na mai a acestui an. În prezent, se 
colectează aproximativ jumătate din 
deșeurile de ambalaje, iar ţinta pen-
tru al treilea an de operare este de 
90%. Sistemul scoţian este un mo-
del administrat de către industrie de 
tipul retur la comerciant, fiind inclus 
și comerţul online. Sunt vizate pen-
tru colectare aproximativ 2,2 miliar-
de de ambalaje pe an și un profit net 
total de peste 520 milioane lire ster-
line peste 25 de ani (valoare actua-
lizată netă). Este estimată o reduce-
re a emisiilor de gaze cu 160.000 de 
tone de CO2. Iată, deci, cum putem 
atinge standarde de mediu înalte și 
cum să facem posibilă o revigorare 
economică, în același timp! 

România, sufocată  
de deșeurile din ambalaje
 Scoțienii și lituanienii ne învață cum să trăim mai sănătos și cum să facem bani reciclând ambalajele de băuturi


