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      CONTAINERE ALBASTRE - HÂRTIE, CARTON
Se pot arunca: ambalaje de carton pentru băuturi, ambalaje 
de hârtie-carton, cutii de carton, cutii de cosmetice, pungi de 
hârtie, ziare, maculatură;

NU se pot arunca: deşeuri de ambalaje din hârtie sau carton 
contaminate cu diverse substanţe sau materii de altă natură, 
hârtia cerată.

      CONTAINERE GALBENE - PLASTIC, METAL
Se pot arunca: recipiente de plastic pentru băuturi/alimente, 
pungi/folie curate, dopuri plastic, spray-uri alimente, ambalaje 
metalice (doze, dopuri, conserve etc), alte obiecte casnice 
mici/medii din plastic sau metal; 

NU se pot arunca: produse mixte (combinaţii plastic/metal), 
seringi, ambalaje şi materiale contaminate cu diverse 
substanţe sau materii de altă natură, baterii şi acumulatori, 
electrocasnice.

      CONTAINERE VERZI  - STICLĂ
Se pot arunca: recipiente din sticlă provenite de la băuturi şi 
produse alimentare, borcane;

NU se pot arunca: geamuri şi oglinzi, ghivece, becuri şi lămpi, 
vase, pahare, parbrize, sticlă rezistentă la temperaturi înalte, 
ceramice, porţelan.

      CONTAINERE MARO - DEŞEURI BIODEGRADABILE

Se pot arunca: frunze, iarbă, crengi, resturi de fructe şi legume, 
pliculețe de ceai și zaț de cafea, coji de fructe și legume, frunze 
căzute, nuiele, ramuri şi scoarţă de copac, coceni de porumb, 
resturi de hârtie și carton mărunțite, așchii sau rumeguş de 
lemn, coji de nuci și alune, coji de ouă mărunțite;

NU se pot arunca: resturi de carne și peşte, resturi de produse 
lactate, scutece de unică folosință.

      CONTAINERE NEGRE - DEŞEURI REZIDUALE
Se poate arunca: orice deşeu care nu a putut fi colectat nici la 
deşeuri reciclabile şi nici la deşeuri biodegradabile, de exemplu 
produse impregnate cu grăsimi / uleiuri;

NU se pot arunca: seringi, ace de seringă, medicamente 
expirate şi alte deşeuri medicale, pământ şi pietre, deşeuri din 
demolări, ambalaje contaminate cu substanţe periculoase, 
baterii şi acumulatori, aparate electrice şi electronice, becuri de 
orice fel, deşeuri periculoase (vopsele şi ambalaje goale de 
vopsele de orice tip, uleiuri auto uzate etc.), anvelope uzate şi 
orice fel de deşeu care poate fi reciclat sau valorificat.

Tipurile de deșeuri care nu pot fi introduse în containerele 
negre vor fi colectate separat și predate centrelor speciale 
pentru tratarea și neutralizarea acestora.

REGULI DE COLECTARE 
SEPARATĂ A DEŞEURILOR



Colectarea se va face iniţial în sistem cu 4 containere:

Containerele albastre vor fi utilizate pentru colectare hârtie și 

carton;

Containerele galbene vor fi utilizate pentru colectare plastic şi 

metal;

Containerele verzi vor fi utilizate pentru colectare sticlă albă 

sau colorată;

Containerele negre vor fi utilizate într-o primă etapă pentru 

colectare deşeuri mixte (biodegradabile şi reziduale); 

Containerele maro vor fi introduse ulterior, în urma finalizării 

proiectului şi delegării serviciului de salubritate şi vor fi utilizate 

pentru colectare deşeuri biodegradabile. Atunci, containerele 

negre vor fi utilizate numai pentru deşeuri reziduale.

CUM SE VA REALIZA COLECTAREA
SEPARATĂ?

PLASTIC
METAL STICLĂ

HÂRTIE
CARTON

Acestea vor parcurge următoarele etape:
Transport - se va realiza cu ajutorul autoutilitarelor 

operatorului de salubritate;

Sortare - deșeurile care au fost colectate separat vor fi 

transportate la stația de sortare din cadrul CMID unde 

materialele reciclabile vor fi separate şi balotate 

temporar până la valorificare; 

Tratare - deşeurile colectate în sistem mixt vor fi 

transportate la stația de tratare mecano-biologică unde 

din deşeurile organice se va produce compost iar restul 

deşeurilor rezultate, deşeuri reziduale, vor fi depozitate;

Depozitare - pentru aceasta se va crea un depozit 

ecologic conform standardelor europene.

CE SE ÎNTÂMPLĂ CU DEŞEURILE 
DUPĂ COLECTARE? 

Îmbunătăţirea sistemului de gestionare a deşeurilor;

Dezvoltarea de noi centre pentru gestionarea fluxurilor speciale  

de deşeuri;

Economisirea de energie;

Economisirea de materii prime;

Crearea unor noi locuri de muncă datorită amenajării centrelor 

locale şi a celui judeţean pentru sortarea deşeurilor reciclabile;

Informarea publicului şi implicarea comunităţilor în procesul de 

colectare a deşeurilor;

Reducerea impactului asupra mediului și a sănătății populației;

Creşterea standardului serviciilor de salubritate.

Construcţia Centrului de Management Integrat al Deşeurilor 

(CMID) în judeţul Cluj - depozitul central de deşeuri, staţie de 

sortare şi staţie de tratare mecano-biologică;

Construcţia a trei staţii de transfer în Gherla, Huedin şi Mihai 

Viteazu;

Construcţia de drumuri de acces pentru Centrul de 

Management Integrat al Deşeurilor şi pentru staţiile de transfer;

Închiderea și ecologizarea depozitelor neconforme de deşeuri 

din judeţul Cluj;

Achiziţionarea de unități de compostare, containere cu o 

capacitate de 1,1 mc destinate colectării de plastic / metal, sticlă, 

hârtie /carton și containere specifice; 

Realizarea unei campanii de conştientizare a populaţiei cu 

privire la noul sistem. 

CE ESTE SISTEMUL DE MANAGEMENT
INTEGRAT AL DEŞEURILOR (SMID)?

SMID este un sistem care cuprinde toate activităţile de 

management al deşeurilor menajere: segregare (separare) la 

sursă, colectare, transport, transfer, sortare şi reciclare, 

compostare, tratare mecano-biologică şi depozitare într-un 

sistem unic.

CARE SUNT BENEFICIILE 
ADUSE DE SMID? 

CARE VOR FI INVESTIŢIILE 
NECESARE PENTRU SMID? 

DEŞEURI
BIODEGRADABILE

DEŞEURI
REZIDUALE

Deşeurile se depozitează numai în locurile special amenajate.

Aruncarea lor la întâmplare, pe lângă faptul că dăunează sănătăţii 

populaţiei şi mediului înconjurător, este o practică ilegală şi se 

pedepseşte în consecinţă cu amendă.

UNDE DEPOZITĂM
DEŞEURILE?


