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Selectat

Un bun gospodar nu aruncă nimic. Caută și găsește întrebuințare pentru orice lucru aparent inutil, prin utilizarea 
deșeurilor. Arde ce este inflamabil, compostează ce se descompune, contribuind astfel la fertilizarea solului, folosește 
resturile alimentare pentru hrana animalelor, ţese covoare din haine uzate, găsește întrebuințare la orice. Confortul şi 
traiul urban ne face să uităm cum să gestionăm deşeurile menajere și cum să refolosim materialele considerate inutile.

Observăm cu bucurie că respectul față de mediul înconjurător este din nou la modă. Spre exemplu, în loc să ducem 
deșeurile la depozite de deșeuri, alegem să reciclăm tot ce putem: sticlă, metal, hârtie. 

Spiritul de bun gospodar este prezent, din ce în ce mai mulți oameni care aleg să nu risipească nimic, pentru că totul poate 
fi folosit și refolosit. Această publicație are ca scop revitalizarea spiritului de bun gospodar.

Borboly Csaba,
Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita

Dezactivăm o bombă ecologică

Cu un buget de 164 milioane de lei, din care 70,5% finanțare europeană, acesta este unul dintre cele mai însemnate 
proiecte ale județului Harghita. Proiectul reprezintă un factor de modernizare, un pas înainte spre gestionarea rațională a 
deșeurilor. Prin intermediul acestuia, dezactivăm o bombă ecologică. Pe parcursul implementării proiectului, se vor 
desființa complet 4 depozite neconforme și alte 4 vor fi închise din cauza neconformității ecologice și tehice. La Remetea 
va fi construită prima celulă a depozitului conform și în aceaași locație va fi înființată o stație de sortare și de compostare. 
În alte 8 localități (Toplița, Gheorgheni, Bălan, Miercurea Ciuc, Sânsimion, Vlăhița, Cristuru Secuiesc, Corund) vor fi 
construite depozite pentru colectare deșeuri prin aport voluntar, împreună cu drumurile de acces și sistemele de 
infrastructură.

Barti Tihamér,
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Harghita
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DEȘEURILE ȘI RECICLAREA LOR

Deșeurile sunt resturi materiale rezultate dintr-un proces tehnologic sau casnic. Deșeurile pot fi substanțe, materiale, 
obiecte sau resturi de materii prime provenite din diferite activități economice, menajere și de consum. Activitățile umane 
sunt surse importante de producere de deșeuri, cantitatea acestora fiind în continuă creștere. Problema gestionării 
deşeurilor se manifestă şi în județul Harghita, tot mai acut, din cauza creşterii cantităţii şi diversităţii acestora, precum şi a 
impactului lor negativ, tot mai pronunţat, asupra mediului înconjurător. Este nevoie de implicarea întregii societăți pentru 
a combate efectele negative ale deșeurilor asupra biosferei.
În categoria deșeurilor produse în urma activităților gospodărești se află materialele de ambalat: hârtie, metal, plastic, 
sticlă. O mare parte din aceste materiale se poate recicla prin colectarea selectivă a acestora. Prin colectarea selectivă se 
diminuează semnificativ impactul negativ asupra mediului înconjurător, prin reducerea cantităților de deşeuri eliminate 
prin depozitare. 

DESPRE COLECTAREA DEȘEURILOR

Deșeurile menajere se pot colecta selectiv sau amestecat. În județul nostru se practică preponderent colectarea 
amestecată. Este nevoie de implicarea întregii societăți pentru schimbarea acestei practici care afectează atât de mult 
aerul pe care îl respirăm. Colectarea selectivă a deșeurilor, reciclarea și depozitarea materialelor nereciclabile și 
eliminarea acestora sunt etape importante care au ca scop protejarea mediul și a resurselor naturale.
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GESTIONAREA DEȘEURILOR RECICLABILE

Scopul managementului modern al deșeurilor este de a introduce colectarea selectivă și de a o promova în rândul 
cetăţenilor. Materialele degradabile pot fi  compostate, metalele, plasticul, deșeurile din hârtie și sticlă pot fi reciclate, iar 
materialele nereciclabile pot fi depuse în depozite conforme.

Atenție! La colectarea deșeurilor din plastic și hârtie trebuie să avem grijă să nu punem materiale contaminate în 
recipient. De exemplu, paharele de iaurt sau sticlele de lapte trebuie curățate înainte de colectarea selectivă. 

Știai că? În județul nostru, la Gheorgheni, există o firmă, care face din materiale reciclabile bijuterii, iar în Târgu Mureș, un 
atelier care confecționează genți.  
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GESTIONAREA DEȘEURILOR

Administrarea deşeurilor menajere

Colectarea deșeurilor menajere se realizează în toate zonele locuite. Acest serviciu este efectuat de firme specializate, de 
colectare a deșeurilor, care le transportă după un program prestabilit.

Procedeul colectării depinde de specificațiile zonei (case cu curte, cartiere etc.). Pentru o eficiență crescută se pot aplica 
mai multe metode simultan.

Metodele de colectare sunt:

 insule (puncte) de colectare selectivă amenajate în spații publice
 centre de colectare a deșeurilor
 colectarea deșeurilor periculoase.
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INSULE (PUNCTE) DE COLECTARE SELECTIVĂ AMENAJATE ÎN SPAȚII PUBLICE

Instalarea insulelor de colectare selectivă este determinată în principal de structura zonei. De regulă, recipientele se află 
în apropiere de spații publice, zone rezidențiale, unități comerciale sau supermarket-uri. Ca și în cazul recipientelor din 
gospodării, este important ca aceste recipiente să fie ușor accesibile, curățate și golite. Totodată, este pus accent și pe 
calitatea depozitării și așezarea estetică a punctelor de colectare, care să fie și vizibile.

Atenție! Punctele de colectare sunt plasate astfel încât să nu blocheze activitățile.

Atenție! În recipientele punctelor de colectare se depun numai deșeuri reciclabile.

Frecvența golirii recipientelor depinde de tipul, saturația și necesitățile de colectare selectivă ale locuitorilor.
Culoarea, inscripția sau imaginile de pe containere informează despre tipurile de deșeu care se pot depune în aceste 
recipiente. În cele galbene se pot depune metale și plastic, iar în cele albastre hârtie și carton. În recipientele verzi se 
colectează sticla, iar în cele maro deșeurile care se descompun biologic.

Atenție! În punctele permanente de colectare din județul Harghita numărul insulelor de colectare variază între două, 
trei și patru containere.
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CENTRE DE  COLECTARE A DEȘEURILOR

A doua metodă a colectării selective o reprezintă depozitele special amenajate pentru colectarea deșeurilor. Depozitele 
trebuie să fie accesibile atât pentru camioane, automobile cât și pentru persoanele care aduc deșeuri fără a folosi unul din 
mijloacele de transport mențioante. Aceste depozite pot primi inclusiv deșeurile reciclabile și gunoaie care au un volum, 
cantitate sau greutate prea mare pentru a fi colectate în punctele de colectare selectivă. De asemenea, se pot depune  
deșeuri periculoase și materiale de construcție.

ÎN CURȚILE DE DEȘEURI SE POT COLECTA:

 deșeuri biodegradabile din grădini
 plastic de diferite tipuri (PET)
 deșeuri verzi și lemn
 deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE)
 hârtie, cartoane
 textile
 deșeuri metalice
 sticle
 deșeuri după demolări, moloz
 anvelope, cauciuc
 deșeuri periculoase

Atenție! Funcționarea și utilizarea depozitelor de deșeuri vor fi prezentate prin materiale informative.
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COLECTAREA DEȘEURILOR PERICULOASE

Colectarea deșeurilor periculoase este o metodă complementară a colectării selective, prin care un personal calificat 
colectează deșeurile periculoase produse în gospodării (de exemplu: medicamente, baterii, acumulatoare, ulei de gătit 
etc.). Locuitorii vor fi informați despre data, locul și tipul materialelor colectate prin materiale informative.

Atenție! Deșeurile periculoase trebuie colectate separat!

Atenție! Deșeurile periculoase trebuie  depozitate doar pe termen scurt, administrarea acestora  fiind realizată de firme 
autorizate!

Frecvența golirii recipientelor depinde de tipul, saturația și necesitățile de colectare selectivă a locuitorilor.
Culoarea, inscripția sau imaginile de pe containere informează despre tipurile de deșeu care se pot depune în aceste vase. 
În cele galbene se pot depune metale și plastic, iar în cele albastre hârtie și carton. În recipientele verzi se colectează sticla 
iar în cele maro deșeurile care se descompun biologic.
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IMPORTANȚA CURĂȚĂRII MATERIALELOR RECICLABILE

Pentru a colecta selectiv eficient și economic energetic se recomandă următoarele:

Reciclarea hârtiilor - este important ca în recipientele albastre să nu ajungă deșeuri care conțin resturi de mâncare sau alte 
contaminări. De exemplu, înainte de depozitare trebuie să curățăm șervețelele, hârtiile, cartoanele de diferite resturi, 
daca acestea există.

Reciclarea plasticului - este important ca materialele de ambalare colectate separat să ajungă curățate în recipientul 
galben. De exemplu, înainte de depozitare trebuie să spălăm paharele de iaurt,  materialele de ambalare uleioase sau 
unsuroase.

Ce putem face pentru dezvoltarea sustenabilă, pentru un mediu curat și protejat și pentru scăderea cantității de materie 
primă? Iată câteva dintre avantajele reciclării  celor mai obișnuite deșeuri din depozitele de gunoaie: hârtia, plasticul, sticla 
și metalul.



RECICLAREA HÂRTIEI

Hârtia se regăsește în cel mai mare procent în categoria deșeurilor. Colectarea selectivă și reciclarea hârtiei este un proces 
relativ simplu. Prin reciclarea unei tone de hârtie se economisesc aproximativ 417 metri cubi de apă, 1700 kg de lemn, 717 
kWh de energie și alte materiale.

Atenție! Înainte de a depune caiete, publicații în container, asigurați-vă că ați îndepărtat copertele și paginile plastifiate!

Ai știut? Pot fi reciclate următoarele tipuri de hârtie: hârtia de calitate (caietele de școală, hârtia de copiator, plicuri etc.), 
hârtia de ziar și cartonul. La reciclarea hârtiei se utilizează cu 80% mai puţină apă și de până la 65% mai puţină energie 
decât cu producţia acesteia. Reciclarea hârtiei rezolvă și problema depozitării deşeurilor, diminuând totodată costurile 
de depozitare și cele de colectare și transport.
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RECICLAREA PLASTICULUI

Plasticul este un material folosit în multe domenii și apare sub diverse forme (folii, flacoane, vase, țevi, jucării etc.). După 
hârtie, acest material este pe locul doi din punct de vedere al frecvenței deșeurilor. Reciclarea plasticului face posibilă 
producerea unor materii prime secundare, prin procesul de reciclare economisindu-se energie.

RECICLAREA STICLEI

Sticla este un material foarte rezistent. Deși formează o mică parte a deșeurilor menajere este una din cele mai grele 
ambalaje. Prin colectarea selectivă a sticlei putem reduce semnificativ costurile de transport și de depozitare. 
Ambalajele din sticlă se colectează în recipientul verde de pe insulele de colectare selectivă. Adunat în mod corect, sticla 
poate fi reciclată  100%, calitatea noului produs fiind aproape identică cu originalul.

Atenție! În container trebuie depuse numai sticle fără capac! 
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RECICLAREA METALELOR

Metalul reprezintă o parte mică dar importantă din gama deșeurilor. Prin reciclarea metalului putem scădea cantitatea 
surselor naturale exploatate și economisi energie. Prin colectarea și procesarea profesională a metalelor putem scădea 
poluarea apelor, a solului și a aerului.

 Metalele se colectează în recipientul galben de pe insulele de colectare selectivă.
 
 Înainte de depozitare, cutiile de conserve trebuie spălate, curățate.
 
 Înainte de depozitare, cutiile de aluminiu trebuie presate pentru a economisi spațiu.

 În prima etapă a prelucrării, cutiile de aluminiu și cele de metal sunt selectate, balotate și valorificate.
 
 Potrivit unor surse, aluminiul este cel mai semnificativ metal ușor industrial.
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Miercurea Ciuc
Vlăhiţa

Cristuru Secuiesc

Corund

Bălan

Gheorgheni

Remetea

Borsec

Topliţa

Sânsimion

Băile Tuşnad

Închiderea depozitelor neconforme

Staţiile de transfer

Depozit conform, staţie de compostare 

Staţie de sortare

Centre de colectare selectivă
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AUTORITATEA DE MANAGEMENT

Ministerul Fondurilor Europene
Autoritatea de Management a Programului Operaţional Sectorial Mediu

ORGANISM INTERMEDIAR

Organismul Intermediar 7 Centru
Sibiu, str. Cristian nr. 21., nr. poştal: 550073

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională,
prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013

Investim în mediu. Credem în viitor.

Conceput la inițiativa Consiliului Judeţean Harghita.
2015

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
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