
 
 

  

Operatorul de salubritate SCHUSTER ECOSAL 
ÎMPREUNĂ CU TINE, începem COLECTAREA SELECTIVĂ ! 

Proiect 
implementat de 

ADI Ecolect 
Mureș  

Ce este colectarea selectivă a deșeurilor ? 
Colectarea selectivă presupune colectarea deșeurilor pe 
categorii, apoi depozitarea acestora în pubelele și containerele 
amenajate și inscripţionate pentru diversele categorii. Facem 
împreună acest lucru pentru sănătatea oamenilor și pentru a 
proteja mediul inconjurător. 

Cum se face colectarea selectivă a deșeurilor ? Simplu: 
1. Identifici deșeurile pentru a le colecta selectiv. 
2. Pliezi ambalajele astfel încât acestea să ocupe cât mai puţin spaţiu.  
3. Colectezi deșeurile in recipiente separate. 
4. Depozitezi deșeurile colectate separat în containerele corespunzătoare cele mai apropiate. 

ü Ce aruncăm aici ? D Ce NU aruncăm aici ! Ce mai trebuie să știți... 

HÂRTIE și 
CARTON 

 

ü Pungi de hârtie 
ü Cutii de carton 
ü Ziare, reviste, caiete, etc. 
ü Ambalaje din hârtie 

D Hârtie contaminată cu 
alimente 

D Hârtie cerată 

ü Cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi sticlă din 
deşeurile municipale pe care va trebui impreună să o colectăm 
separat va trebui să fie minim: 

Ø 40% pentru anul 2019… 
Ø 50% pentru anul 2020… 
Ø 60% pentru anul 2021… 
Ø 70% pentru anul 2022… 

…din cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi sticlă din 
deşeurile generate… In cazul în care nu se vor atinge aceste ținte, vor 
interveni amenzi și penalități… 

 
ü Operatorul de salubritate NU va colecta recipienții in care deșeurile 

vor fi amestecate intre ele sau care conțin deșeuri 
necorespunzătoare. 

ü NU se vor colecta deșeurile voluminoase (mobilier, obiecte de uz 
casnic) decât cu ocazia unor acțiuni periodice anunțate in prealabil. 

ü Deșeurile din construcții și amenajări vor fi colectate doar la 
comanda dumneavoastră. 

ü În zonele rurale este necesar ca alimentele biodegradabile să fie 
colectate in recipienții pentru compost. 

ü Deșeurile de tip electronice, electrice, electrocasnice vor fi colectate 
cu ocazia unor campanii periodice care vor fi anunțate in prealabil. 

ü Graficul de ridicare al deseurilor se regaseste pe verso. 

PLASTIC și 
METAL 

 

ü PET-uri din plastic 
ü Ambalaje din plastic 
ü Caserole, farfurii și pungi 

din plastic curate 
ü Ambalaje din metal 
ü Doze din aluminiu 

D Jucării din plastic 
D Folie din aluminiu 
D Ambalaje din plastic 

contaminate cu alimente 
D Ambalaje cu ulei de motor sau 

substanțe corozive 

STICLĂ 

 

ü Sticlă 
ü Borcane 

D Becuri și neoane 
D Oglinzi 
D Porțelan și ceramică 
D Sticlă rezistentă la temperaturi 

înalte 

Deșeuri 
MENAJERE 

 ü Alimente 
ü Resturi de mâncare 
ü Ambalaje de unică 

folosință foarte murdare 
ü Reziduuri / excremente de 

animale 

D Baterii și acumulatori 
D Agenți de spălare și curățare 
D Medicamente 
D Uleiuri auto, lichide de frână 
D Substanțe chimice 




