
REGULI DE COLECTARE A DEŞEURILOR 

 HÂRTIA  

 Se sortează hârtia reciclabilă Nu se dă spre reciclare hârtie murdară sau foarte 

sifonată. Trebuie sortate ziarele, revistele, cărţile, foile, agendele, astfel încât să stea 

uniform într-un teanc cât mai presat.  

Hârtia care se reciclează se împarte în patru categorii: 

- Ziare, reviste, refilatură  
- Hârtie offset (albă) 
- Carton duplex, ondulat 
- Amestec (cărţi, ziare, reviste, arhivă)  

 
Pentru a putea fi reciclată, maculatura trebuie să îndeplinească urmatoarele 

condiţii:  

- Înainte de a da hârtia la reciclat, trebuie scoase capsele, agrafele, coperţile de 

plastic sau orice alte corpuri care nu sunt de hârtie. 

-  Maculatura trebuie sa fie lipsită de corpuri de metal (cutii de conserve, sârmă, 

catarame, fier balotat, şuruburi, litere de la maşinile de tipărit), lemn, sticlă, 

cauciuc, celuloid, celofan, piele, sfori din material textil, cârpe, materiale plastice şi 

sintetice, hârtii şi cartoane caserate cu pânze impregnate sau acoperite cu bitum, 

parafina, polietilenă şi alte raşini sintetice, hârtie de calc, hârtie metalizată, hârtie 

hidrorezistentă, pânze abrazive, hârtii copiative. 

-  Maculatura nu trebuie să conţină : praf, pământ, negru de fum, ambalaje de la 

produse toxice. 

-  Maculatura nu trebuie să prezinte : degradări datorită putrezirii sau mucegăirii. 

-  Umiditatea maximă a maculaturii nu trebuie să depasească 12%.  

- Documentele ce conţin date personale, vor fi taiate sau rupte în fâşii, urmând ca în 

acest fel să fie reciclate. 

 

 

 

 

 



 

PLASTIC ȘI METALE  

  Ambalaje PET şi alte materiale plastice (pungi, folii, cutii de iaurt, butelii de la 

produse cosmetice şi de curăţenie etc.), ce pot fi reciclate. 

 Ambalajele se predau, cu dopul sau inelul îndepărtate dar etichetele nu trebuie 

eliminate.  

Tot înainte de a fi puse în recipiente, din PET-uri se va scoate aerul, pentru a nu ocupa 

mult spaţiu.  

Etichetele de hârtie nu trebuie îndepărtate. PET este prescurtarea de la polietilen 

tereftalat şi se prezintă sub forma unei răşini (o formă de poliester). Ceea ce nu intră în 

această categorie de deşeuri sunt următoarele: ceramice, capace de vin, becuri, oglinzi, 

seringi, baterii de metal sau propan, argintării, folie de aluminiu, fier vechi, etc. 

 Aluminiul este cel mai valoros dintre produsele reciclate. Din recipientele de băuturi 

din aluminiu se realizează noi produse cu aceeaşi destinaţie şi cu un consum energetic 

incomparabil mai mic. Se recomandă ca înainte de depozitarea recipientelor în vasul de 

colectare adecvat, să se verifice că materialul este aluminiu cu ajutorul unui magnet. 

Recipientele trebuie clătite înaintea stocării pentru a nu conduce la înmulţirea insectelor. 

Ele pot fi strivite pentru a ocupa mai puţin spaţiu. Aluminiul este un aliat al metalelor, 

poate fi un component din produse electrice, electrocasnice. 

STICLĂ  

 Se sortează de celelalte gunoie menajere. Sticla este 100% reciclabilă, recuperarea ei 

salvând un volum important de resurse energetice.  

D.E.E.E.  

În categoria deşeurilor electrice intră în general becurile, neoanele sau alte 

echipamente care au în componenţă un motor electric ( ex. unele electronice), pe când în 

categoria celor electrice includem echipamentele de I.T. , telefoanele mobile şi alte 

dispozitive de acest tip. Deșeurile de acest tip se vor depozita separat și vor fii predate 

către o societate care se ocupă special cu colectarea DEE. 


