
DA: Recipiente de plastic pentru băuturi (PET) 
       şi produse lactate

DA: Recipiente de produse cosmetice şi detergenţi

DA: Toate tipurile de pungi de plastic și folie, 
        caserole din plastic, farfurii şi tacâmuri 
        de unică folosință 

DA: Ambalaje TetraPack pentru sucuri şi lactate

DA: Doze de aluminiu, dopuri metalice, conserve 
       din metal, spray-uri alimentare și cosmetice. 

DA: Pungi de hârtie

DA: Cărți, caiete, reviste

DA: Cutii de carton

DA: Borcane fără capac
damigene de sticlă 

DA:  Ambalaje din sticlă de la 
produse cosmetice, etc.

DA: Sticle fără capac

DA:  Ziare, hârtii, flyere, cărți poștale

DA: Cofraje de ouă

DA: Cutii de pizza curate

NU:  Hârtie și carton ce conțin reziduuri de mâncare, 
șervețele și hârtie de bucătărie folosite, pahare de carton 
folosite, hârtie cerată sau înfoliată.

Conform legii, firmele de salubritate trebuie să doteze punctele de 
colectare a deșeurilor cu cele 4 recipiente pentru cele 4 fracții. 

Ți-am pregătit un model de sesizare adresată Comisariatului Gărzii 
de Mediu din județul tău. Folosește-l ca să reclami orice neregulă pe 
care o observi în legătură cu colectarea selectivă a deșeurilor.

      

NU:  Oglinzi, geamuri, produse din porțelan, ceramică, 
cristal/vase rezistente la căldură etc.

Ghid
de

COLECTARE SELECTIVA

Sesizeaza Garda de Mediu!

De la 1 iulie 2019 este obligatorie 
colectarea selectivă / separată a deșeurilor 

pe 4 fracții: hârtie, metal, plastic și sticlă 

O campanie Declic 2019.
Acest material a fost tipărit pe hârtie reciclată. 

Costurile de producție au fost susținute prin donațiile membrilor Declic.

PLASTIC / METAL HÂRTIE / CARTON

NU: produse combinate din metal și plastic, polistiren din construcții, 
cutii/bidoane cu resturi de vopsea, diluanți sau alte substanțe 
chimice periculoase, deșeuri medicale (ex: seringi folosite) ș.a.

NU: Deșeuri textile, încălțăminte, pământ, nisip, pietriș, deșeuri de 
echipamente electrice și electronice și de baterii, acumulatori, componente 
ale autovehiculelor (piese din dezmembrări), anvelope, deșeuri din 
construcții și demolări, deșeuri voluminoase (mobilier, covoare, saltele, etc.)

reciclare.declic.ro

Alege județul în care locuiești și trimite sesizarea.

Intră pe

Recipientele trebuie să fie clătite, 
golite de lichid, fără capac și presate 
pentru a câștiga spațiu.

REZIDUALE / NEDIFERENTIATESTICLA Recipientele trebuie să fie clătite, golite de lichid 
și fără capac.

Cartoanele și hârtiile trebuie
pliate sau împăturite pentru
a câștiga spațiu.

DA: Resturi de mâncare (carne, lactate, 
vegetale, ouă)

DA: Scutece de unică folosință, absorbante, 
excrementele animalelor de casă, conținutul 
sacului de la aspirator, mucuri de țigară

DA: Șervețele folosite, ambalaje foarte 
murdare, cioburi de ceramică și porțelan, 
veselă de unică folosință foarte murdară

DA: Cenușa de la sobe (dacă în afară de lemn 
se ard și cărbuni), resturi vegetale, 
lemn tratat sau vopsit ș.a.


