
 

Tu știi cum se RECICLEAZĂ CORECT? 

Reguli de bază pentru colectarea selectivă 

Ai nevoie de puţină implicare şi poţi colecta selectiv deşeurile urmând 3 paşi simpli: 

1. Identifică deşeurile pentru a le colecta selectiv 

De exemplu, simbolurile de pe ambalaje oferă informaţiile necesare despre tipul 

fiecarui ambalaj 

2. Colectează selectiv deşeurile la tine acasă,  la şcoală şi la picnic! 

 Pliază deşeurile reciclabile (PET, doze de aluminiu, cartonul) pentru a ocupa mai 

puţin spaţiu în casă şi în maşinile de colectare! 

 Scoate dopurile PET-urilor şi recipienşilor din plastic înainte de a le depozita în 

containerul galben! 

 Igienizează sau clăteşte deşeurile reciclabile înainte de a le colecta! 

 NU sparge becurile şi neoanele – colectează-le cu grijă! 

 NU amesteca deşeurile menajere şi biodegradabile cu cele din ambalaje! 

3. Depune deşeurile colectate selectiv în containerele speciale 

 
Descoperă cel mai apropiat punct de colectare selectivă de lângă casa ta sau şcoala ta.  

 

Ce se întâmplă cu deşeurile după ce le-am colectat selectiv? 

Deşeurile colectate selectiv sunt preluate de operatorii de salubritate, sunt sortate, 

balotate cele reciclabile si transportate catre instalaţiile/fabricile de reciclare. În final, 

deşeurile colectate selectiv sunt transformate în materii prime şi sunt reintroduse în 

circuitul economic. 

Ce câstig dacă colectez selectiv? 

 Contribui la conservarea resurselor naturale şi economisirea energiei; 

 Produse mai ieftine (ambalaje mai ieftine); 

 Resurse (apă, mâncare etc.) mai curate şi nepoluate; 

 Contribui la menţinerea unui mediu mai curat; 

 Contribui la creşterea calităţii vieţii; 

 Câştigi Dezvoltare Durabilă - adică ceva pentru familia ta! 

Care sunt avantajele colectării selective? 

 Diminuarea costurilor, încadrarea în gradul de suportabilitate; 

 Evitarea penalităţilor; 

 Conservarea resurselor naturale; 

 Recuperarea materialelor reciclabile şi transformarea acestora în materii prime; 

 Reducerea numărului de agenţi poluanţi în aer, apă şi sol; 

 Reducerea cantităţii de deşeuri depozitate la Centrul de Management Integrat al 

Deşeurilor. 

 


