
Activitățile proiectului
28 septembrie 2018 
Seminar „Colectează selectiv” susținut de către un comisar al 
Gărzii de Mediu Bihor
 
29 septembrie 2018
Acțiune practică de educație ecologică – colectarea selectivă a 
deșeurilor aflate pe traseele turistice
 
30 septembrie 2018
Curs de prim ajutor „Și tu poți salva o viață fiind voluntar” 
susținut de Serviciul de Ambulanță Bihor
 
1 octombrie - 5 octombrie 2018
Campanie de informare și educare în municipiul Marghita

Actioneaza verde,

(

Consiliul Județean
Bihor

Garda de Mediu
Comisariatul Judetean

Bihor



Modalități de reducere a consumului de energie electrică
• înlocuiește toate becurile din casă cu becuri cu LED-uri;
• nu lăsa în funcțiune becuri sau aparate electrocasnice;
• folosește un laptop, acesta consumă de cel puțin 2-3 ori mai puțin decât un PC clasic;
• atunci când pleci mai multe zile de acasă, scoate totul din priză;
• plasează biroul perpendicular pe cât posibil, în fața ferestrei, pentru a putea beneficia de lumină naturală;
• curăță sursele de lumină pentru a beneficia de o mai bună luminozitate. 
Modalități de reducere a cantităților de deșeuri solide
• selectează gunoiul menajer;
• transmite documentele în format electronic, atunci când este posibil;
• cumpără produse rezistente în timp, în loc să cumperi de mai multe ori produse mai ieftine și mai puțin 

calitative;
• caută articole care au posibilitatea să fie reîncărcate sau umplute;
• cumpără acumulatori reîncărcabili pentru a reduce generarea de deșeuri;
• urmează recomandările producătorilor în ceea ce privește funcționarea și întreținerea corectă a 

aparatelor;
• alege aparatură casnică și echipamente electronice de folosință îndelungată și cu perioade lungi de 

garanție. 
Modalități de reducere a poluării generate de mijloacele de transport
• utilizează transportul în comun și numai dacă este strict necesar autoturismul personal;
• împarte autoturismul personal cu colegii pentru a te deplasa în interes de serviciu;
• alege un autoturism care consumă și poluează cât mai puțin;
• utilizează bicicleta sau mergi pe jos pe trasee scurte;
• condu cu o viteză moderată, respectând viteza maximă admisă; acest lucru va determina un consum redus 

de combustibil și emisii poluante;
• nu parca autoturismul în spații neamenajate, care pot determina prejudicii naturii.

Impreuna protejam natura!
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