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

a Guvernului României

Obiectivul general al proiectului Sistem de Management 
Integrat al Deșeurilor din Județul Harghita este 
organizarea, construirea și operarea unui sistem de 
gestionare a deșeurilor modern, sustenabil și desființarea 
depozitelor care nu corespund reglementărilor europene. 

Valoarea proiectului este de 164 milioane de lei, fără TVA, 
din care 70,5% provin din surse UE, 14,2% din finanțare de 
la guvern și 15,3% din finanțare proprie. Prin acest proiect 
se va reconstrui total managementul deșeurilor, de la 
colectarea deșeurilor gospodărești la depozitarea finală. 

Proiect finanţat prin Programul Operaţional Sectorial 
Mediu, Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea sistemelor de 
management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor 
contaminate istoric.



În categoria deșeurilor generate 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. 

Cei cinci pași ai colectării selective:

 1. Identificarea deșeurilor generate;
 2. Spălarea și curățarea - pentru o reciclare 
eficientă și mai puțin consumatoare de energie este 
recomandat să punem materiale curate în recipiente;
 3. Presarea - deșeurile din plastic trebuie presate  
înainte de colectare pentru a economisi spațiu;
 4. Stocarea - punem materialele în saci diferiți, 
separat de deșeurile casnice. Deșeurile periculoase, 
precum medicamente, baterii, acumulatoare, ulei 
folosit, le depozităm numai pentru scurt timp;
 5. Depunerea - deșeul colectat selectiv îl depunem 
la punctul de colectare, în recipientul corespunzător: 
galben pentru plastic și metal, albastru pentru hârtie și 
carton, verde pentru sticlă, maro pentru deșeurile 
biodegradabile.

Metodele de colectare sunt:

 1. insule (puncte) de colectare selectivă amenajate 
 în spații publice;
 2. centre de colectare a deșeurilor;
 3. colectarea deșeurilor periculoase.

2. Depozite pentru colectare deșeuri

În depozitele de deșeuri se pot colecta: deșeuri 
biodegradabile din grădini (deșeuri verzi), plastic de 
diferite tipuri (PET), lemn, deșeuri electrice și 
electronice, hârtie, cartoane, textile, deșeuri metalice, 
sticle, deșeuri rezultate după demolări, anvelope, 
cauciuc, deșeuri periculoase.

3. 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.).

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

Alegeți metoda cea mai potrivită pentru a da un 
exemplu!

1. Insule (puncte) de colectare selectivă amenajate în 
spații publice

 Deșeurile din hârtie se colectează în recipientul 
 albastru.
 Deșeurile din plastic și metale se colectează în 
 recipientul galben.
 Deșeurile din sticlă se colectează în recipientul 
 verde.
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