
DIN RESPECT PENTRU RESURSETrăieşte curat, colectează separat!
Un județ mai curat se poate face doar cu ajutorul tău. 

Fii responsabil cu materialele din jurul tău și consumă responsabil. 
Ai grijă cum consumi și nu risipi alimentele si materialele din care sunt produse diverse ambalaje. 

Utilizează cat mai mult produse ambalate din materiale prietenoase cu mediul. 
Ajută-ne să reducem cantitate de deșeuri, colectează separat și compostează.

Schimbarea modului de comportament al utilizatorilor prin folosirea infrastructurii speciale de 
colectare separată pe fracții reciclabile care se reflectă în eficiența generală a sistemului 
de management al deșeurilor. Un flux corect de precolectare separată la sursă conduce 
la o eficiență crescută pe lanțul de colectare si apoi de sortare si valorificare a deșeurilor.

Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Hunedoara

ASOCIEREA BRAI CATA -TED TRANS

Pentru mai multe detalii, contactează-ne!

     Dispecerat: 0254 267 233

Campanie de informare si conștientizare derulată de 
ASOCIEREA BRAI CATA -TED TRANS în parteneriat cu 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara''

Email: office.deva@braicata.ro
www.braicata.ro

Adresa: Deva, Piața Victoriei Bl.10 Sc.2 parter
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Zona 1 Brad, Zona 2 Hațeg, Zona 3 Centru :Deva, Hunedoara, Orăștie, Călan, Simeria, Geoagiu si comunele limitrofe
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Implică-te!
ASOCIEREA BRAI CATA -TED TRANS în parteneriat cu  Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara'' 
derulează proiectul „Sistem de management integrat al

deșeurilor în județul Hunedoara”.

Deșeuri plastic și metal
Pubela galbenă:

Deșeuri mixte reziduale
Pubela neagră:

Pubela verde:
Deșeuri de sticlă

Pubela albastră:
Deșeuri de hârtie/carton

Cum se colectează separat?

Fiecărui tip de deșeu ii corespunde 
un recipient separat. Codul deșeurilor

In zona rurală, deșeurile biodegradabile se depozitează în compostoare în vederea obținerii 
de compost.Deșeurile voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori 
economici precum si deșeurile periculoase din deșeurile menajere se colectează in cadrul 
unor campanii trimestriale.
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Ce punem în containerul verde:
DA: deșeurile din ambalaje de sticlă și sticle de orice culoare (albă, maro, verde) – fără dop; 
borcane (fără capac); ambalaje de sticlă de la produse cosmetice, flacoane sticlă.
NU: ambalaje de sticlă murdare sau cu conținut de alimente sau alte produse, 
ceramică și porțelan, ochelari, vase de jena, cristal, becuri, neoane, alte obiecte de iluminat,
geam provenit din activitățile de construire și/sau desființare. 
Acestea se vor depozita în containerele de deșeuri reziduale.

Ce punem în containerul galben:
DA: recipiente/ sticle din  PET (suc, apă, bere, alte produse alimentare), 
Tetrapack (cutii de lapte, de tomate, sucuri), recipiente/flacoane/forme din HDPE/PP/PS,LDPE
de la produse cosmetice, detergenți, produse alimentare, folie și pungi de plastic, 
vase din plastic pentru flori de proveniență casnică, forme din plastic pentru produsele 
congelate, plase de fructe și legume, mici ambalaje din polistiren, saci din plastic, 
accesorii pentru haine, banda pentru legat pachete. Tot aici depozităm doze de aluminiu/metal, 
conserve de aluminiu/metal, tuburi metalice de alimente/cosmetice. Recipientele se vor turti 
și plia pentru a reduce volumul lor.
NU: ambalaje mase plastice/metal murdare (produse poluate), tuburi de cauciuc, 
tacâmuri din plastic, jucării, brichete, toate recipientele din plastic amestecat cu alte materiale (aluminiu, hârtie). 
Acestea se vor depozita în containerele de deșeuri reziduale.

Ce punem în containerul albastru:

DA: ambalaje de hârtie și carton curate, ziare, reviste, cărți, caiete, hârtie de împachetat, 
cartonașe, pungi de hârtie, cutii de carton pentru încălțăminte și alimente ( paste, orez, altele), 
cutii de detergent, hârtie tipărită și corespondență ,hârtii care conțin și alte materiale 
( de exemplu fereastra de plastic de pe plicurile de corespondență sau de pe alte ambalaje), 
 cartoane de ouă, tuburile de la hârtie igienică și prosoape de bucătărie. 
NU: coperți plastifiate, hârtie unsă sau murdară de adeziv sau alte substanțe, hârtie cerată, 
hârtie termică pentru fax sau hârtie autocopiantă, tapet, hârtie pergament, hârtie de copt, 
pahare și farfurii de carton/plastic, șervetele. 
Acestea  se vor depozita în containerele de deșeuri reziduale.

Ce punem în containerul negru:
DA: deșeurile biodegradabile si deșeurile reziduale: deșeuri amestecate,  resturi alimentare, 
conținutul sacului de la aspirator, scutece de unică folosință, reziduurile de la animalele 
de apartament, mucuri de țigară, șervețele folosite și ambalaje foarte murdare, 
cioburi de ceramică (de la veselă spartă) precum și orice alte tipuri de deșeuri care nu pot 
fi reciclate
NU: introduceți orice fel de deșeu care poate fi reciclat sau valorificat, pământ și pietre, 
ambalaje contaminate cu substanțe periculoase, ace de seringă și alte deșeuri medicale, deșeuri periculoase.

înseamnă depozitarea deşeurilor în locuri special

amenajate, în containere diferite, inscripționate

corespunzător.

Colectarea separată una dintre etapele reciclării şieste

Ce este colectarea separat ?ă
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