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DIN 1 IULIE 2019 ESTE OBLIGATORIE COLECTAREA SELECTIVĂ / 
SEPARATĂ A DEȘEURILOR PE 4 FRACȚII:

PLASTIC/METAL

Se colectează în recipientul galben (blocuri), respectiv sacul 
menajer galben (case).
Recipientele din plastic (PET-urile) se clătesc cu apă rece; 
ambalajele din plastic care nu se pot curăța se colectează la 
deșeurile reziduale. Se scoate dopul și se presează. Astfel, se 
economisește spațiu.

EXEMPLE:
DA: bidoane și cutii din plastic, pungi din plastic, ambalaje de 

protecție din plastic, jucării de plastic, doze de băuturi, cutii de 
conserve, cutiile TetraPack (cutii de lapte și suc), etc.

NU: produse combinate din metal și plastic, polistiren din 
construcții, cutii/bidoane cu resturi de vopsea, diluanți sau alte 
substanțe chimice periculoase, deșeuri medicale (de exemplu 
seringi folosite) ș.a.



DEȘEURI REZIDUALE / AMESTECATE

Deșeurile reziduale sunt totalitatea deșeurilor care nu se pot recicla.

EXEMPLE:
DA: resturi de mâncare (carne, lactate, vegetale, ouă), scutece de unică 

folosință, absorbante, reziduurile/excrementele animalelor de 
casă, conținutul sacului de la aspirator, mucuri de țigară, șervețele 
folosite, ambalaje foarte murdare, cioburi de ceramică și porțelan, 
veselă de unică folosință foarte murdară, cenușa de la sobe (dacă 
în afară de lemn se ard și cărbuni), resturi vegetale din curte (dacă 
sunt tratate cu pesticid), lemn tratat sau vopsit ș.a.

NU: Deșeuri textile, încălțăminte, pământ, nisip, pietriș, deșeuri de 
echipamente electrice și electronice și de baterii, acumulatori, 
componente ale autovehiculelor (piese din dezmembrări), 
anvelope, deșeuri din construcții și demolări, deșeuri voluminoase 
(mobilier, covoare, saltele etc.)

!IMPORTANT!
Recipientele reciclabile trebuie să ie goale, curățate de orice urme de 
mâncare sau lichide și uscate, înainte de a le arunca în containerele 
dedicate.
Un articol murdar poate contamina un camion întreg, deci asigurați-
vă că reciclabilele sunt goale, curate și uscate. Odată ce cartonul sau 
hârtia intră în contact cu alimente sau lichide, nu mai poate i reciclat.

HÂRTIE/CARTON

Se colectează în recipientul albastru (blocuri), respectiv sacul menajer 
albastru (case).
Prin împăturire se economisește spațiu!

EXEMPLE:
DA: reviste, ziare, maculatură, plicuri; cutii, fotograii, cartoane de ouă, 

cutii de pizza, etc. (curate și uscate)
NU: hârtie și carton ce conțin reziduuri de mâncare, șervețele și hârtie 

bucătărie folosite, hârtie de ambalat lucioasă.

STICLĂ

Se colectează în recipientul verde (blocuri), respectiv sacul menajer 
verde (case).
Ambalajele din sticlă se clătesc înainte de debarasare.

EXEMPLE:
DA: ambalaje din sticlă (fără capac), borcane (fără capac), damigene, 

ambalaje din sticlă de la produse cosmetice etc.
NU: oglinzi, geamuri, produse din porțelan, ceramică, cristal/vase 

rezistente la căldură etc.



BIODEGRADABILE

O fracție importantă, care nu se regăsește din păcate în lege, este 
cea a deșeurilor biodegradabile. Dacă locuiești la casă, din deșeuri 
biodegradabile poți obține în propria gospodărie compost, un excelent 
îngrășământ pentru plantele din jurul casei și pentru pământul din 
grădină.

EXEMPLE:
DA: resturi de fructe şi de legume proaspete sau gătite, resturi de pâine 

şi cereale, zaţ de cafea/resturi de ceai inclusiv pliculețe, coji de 
ouă, coji de nucă, cenuşă de la sobe (când se arde numai lemn), 
rumeguş, fân şi paie, resturi vegetale din curte (frunze, crengi şi 
nuiele mărunţite, lori), plante de casă, bucăţi de lemn mărunţit, 
ziare, carton mărunţite - umede şi murdare, șervețele de hârtie.

NU: resturi de carne şi peşte, gătite sau proaspete, resturi de produse 
lactate (lapte, smântână, brânză, iaurt, unt, frişcă), ouă întregi, 
grăsimi animale şi uleiuri vegetale, excremente ale animalelor 
de companie, cenuşă de la sobe (dacă se ard şi cărbuni), resturi 
vegetale din curte tratate cu pesticide, lemn tratat sau vopsit.

CATEGORII SPECIALE DE DEȘEURI*

DEȘEURI VEGETALE – provenite din toaletări arbori, arbuști, tuns gard 
viu, cosit iarbă etc.
• La blocuri:

Deșeurile vegetale rezultate din toaletarea spațiilor verzi aferente 
asociațiilor de proprietari (domeniul public) se depozitează pe spațiul 
verde, în zonă cu acces auto, cu respectarea perioadelor de toaletare 
și cu anunțarea Serviciului Spații verzi din cadrul Primăriei.

• La case:
Ridicarea acestora se va face de către operatorul de salubritate, 
contra cost, în baza unei solicitări.

DEȘEURI VOLUMINOASE – mobilier, covoare, saltele etc.
Colectarea acestora se face cu titlu gratuit, în cadrul campaniilor de 
colectare, în baza unui program stabilit.
În afara programelor stabilite colectarea se va face în baza unei 
solicitări, contra cost.
DEȘEURI TEXTILE – Îmbrăcămintea și încălțămintea uzată pot i 
depuse în containerele Asociației Caritas - vezi aici harta containerelor 
din țară: www.containeretextile.ro
DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII
Se ridică contra cost de către operatorul de salubritate, la solicitarea 
beneiciarului.
DEȘEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (DEEE)
Colectarea acestora se face cu titlu gratuit de operatorul de salubritate 
de la punctele gospodărești în baza unui program stabilit de primărie.

* Aceste informații sunt cu titlu de exemplu, vă rugăm cereți informații 
exacte de la primăria localității în care aveți domiciliu.


