GHID
DE BUNE PRACTICI

PENTRU GESTIONAREA
DEŞEURILOR
ÎN JUDEŢUL IAŞI

IAȘI

CONSILIUL
JUDEȚEAN
ACEST GHID INFORMATIV ESTE OFERIT GRATUIT
DE CĂTRE ADIS IAŞI, ÎMPREUNĂ CU PARTENERII SĂI.

DEŞEURILE POLUEAZĂ!
Odată cu creşterea nivelului de
trai, cantităţile de deşeuri sunt
din ce în ce mai mari, fiind
generate
în
procesele
de
producţie, de consum etc.
Deşeurile bine gestionate pot
deveni o sursă importantă de
materie primă, acestea putând fi
reciclate.
În acest ghid îţi vom prezenta trei
factori,
prin
care
’’TU’’,
consumatorule, poți contribui în
mod direct la dreptul tău de a trăi
într-un mediu mai sănătos!
Terra se confruntă, mai mult ca
niciodată, cu o serie de fenomene
distructive care pun în pericol
apa, aerul, solul și subsolul,
producând epuizarea resurselor
energetice
și
alimentare,
rarefierea stratului de ozon, etc.
De aceea trebuie să ai respect
față de natură și față de valorile
protecției mediului!

EVITĂ GENERAREA DEȘEURILOR!
Poți preveni generarea de ambalaje prin
cumpărarea de alimente cu valabilitate mare și
neambalate, dacă este posibil;
Poți preveni generarea de ambalaje prin
eficientizarea ambalării și utilizarea cu prioritate a
ambalajelor reutilizabile;
Redu folosirea hârtiei de scris și tipărește doar ceea
ce este absolut necesar, tipărind față-verso;
Folosește transmiterea electronică a documentelor;
Folosește doar recipiente din sticlă/căni ceramice în
locul paharelor de unică folosință;
Cumpără cantități minime de alimente pentru a
evita formarea de stocuri și expirarea acestora;
Utilizează acumulatorii în locul bateriilor.

REUTILIZEAZĂ DEȘEURILE!
Reutilizează produsele și materialele prin creșterea
duratei lor de viață;
Reutilizează cutiile de carton în care este ambalată
hârtia utilizată pentru realizarea documentelor;
Reutilizează pungile din plastic;
Gândește de două ori înainte de a arunca un produs;
găsește-i o altă utilitate, donează-l sau vinde-l;
Reutilizează ambalajele care se pot refolosi: navetele
de băuturi, lăzile de fructe și legume, ambalajele de
transport cum este cazul paleților;
Donează deșeurile
amenajate;

textile

la

centrele

special

Donează cărțile pe care nu le mai citești din
biblioteca ta.

RECICLEAZĂ
COMPOSTEAZĂ!
Dacă locuiești la casă, separă deșeurile biodegradabile
de deșeurile reziduale și nu le depune în pubelă!
Deșeuri biodegradabile:
resturi de alimente
resturi de fructe și legume
zaț de cafea și plicuri de ceai
resturi vegetale (frunze, crengi, flori, plante)
coji de ouă
cenușă (lemn)
rumeguș
ziare, hârtii umede și murdare
resturi de pâine şi cereale
Nu se pot composta:
uleiuri și grăsimi
hârtia cerată sau antiaderentă
etichete autoadezive
oase și resturi de mâncare cu conținut mare de carne

E!
ATENŢI

Deșeurile ce nu se pot composta se vor
depozita în pubela neagră/maro
de DEŞEURI MENAJERE
Crengile
tunse

Iarba
tunsă
Frunze
uscate

Ce putem
pune în
compost?

Paie

Resturi de
legume-fructe
Cenușa de lemn
(max 3%)

Gunoi de
grajd și de păsări

PLASTIC & METAL
CE SE RECICLEAZĂ?
PET-uri;
folii;
pungi de plastic;
flacoane de detergenți;
ghivece de plastic;
tăvi;
ambalaje alimentare;
doze de bere/suc;
cutii de la conserve.

IE! Toate ambalaje trebuie să
Ţ
N
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T
fie curate (spălate).
A

CE NU SE RECICLEAZĂ?
ambalajele din plastic sau metal ce nu pot fi curățate
caserole din polistiren
pahare de unică folosinţă
pachete de ţigări
jucării/plastic casant

ATENŢIE!
Deşeurile din plastic sau metal care nu
se reciclează se depozitează în pubela neagră/
maro de DEŞEURI MENAJERE.

CE SE RECICLEAZĂ?
hârtie de scris & hârtie de ambalat
ziare, reviste, documente & plicuri
ambalaje din carton

CE NU SE RECICLEAZĂ?
hârtie sau cartoane ce conțin reziduri de mâncare
hârtie igienică & șervețele folosite
hârtie lucioasă
hârtie de dimensiune mică

IE! Deşeurile din hârtie sau carton
ATENŢ care nu se reciclează se depozitează în
pubela neagră/maro de
DEŞEURI MENAJERE.

CE SE RECICLEAZĂ?
borcane
sticle
damigene

Toate ambalajele trebuie să fie

ŢIE! curate (spălate). Sticla se
N
E
T
A

depoziteză în eurocontainere verzi.

CE NU SE RECICLEAZĂ?
geamuri din sticlă/termopan
abajururi, lustre sau veioze
porțelan
farfurii
căni

Deşeurile din sticlă
care nu se reciclează se depozitează
în pubela neagră/maro de
DEŞEURI MENAJERE.

ATENŢIE!

oase şi resturi de alimente (carne & pește,
produse lactate, ouă, grăsimi animale)
conținutul sacului de la aspirator
lemnul tratat sau vopsit
scutece & absorbante
mucuri de țigări
veselă din porţelan/sticlă spartă, geamuri sparte
hârtie sau cartoane ce conțin reziduuri de mâncare
hârtie igienică & șervețele folosite
hârtie lucioasă
ambalaje din plastic sau metal ce nu pot fi curățate
caserole din polistiren
ouă întregi
grăsimi animale şi uleiuri vegetale
(în cazul în care nu se colectează separat)
excremente ale animalelor de companie
resturi de produse lactate (lapte, smântână,
brânză, iaurt, unt, frişcă)

Deșeurile menajere
se colectează în
pubela neagră/maro
distribuită de primărie.

GESTIONEAZĂ DEŞEUL DIN
CONSTRUCŢII ŞI DEMOLĂRI!
Dacă ai deşeuri din construcţii şi demolări provenite din
locuinţe individuale, generate din activităţi de renovare vei fi
redirecţionat către operatorul de salubritate SC Girexim
Universal în vederea încheierii unui contract separat la preţul
de 29,43 lei fără TVA/tonă.
Operatorul nu va ridica deşeurile din construcţii şi
demolări aflate lângă pubele în aceeaşi maşină cu deşeurile
menajere.
Dacă eşti persoană fizică sau juridică şi ai autorizaţie de
construcţie vei fi redirecţionat de primăria ta către un
operator autorizat APM, pentru încheiere unui contract
separat. Costurile vor fi stabilite în contractul dintre părţi.
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