bune practici pentru
colectarea separată a deșeurilor

Acest ghid a fost elaborat în cadrul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” nanțat de
Uniunea Europeană și implementat de Agenția pentru Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)

Acest Ghid a fost elaborat de către A.O. “Asociația pentru Valori carea Deșeurilor”,
bene ciară a Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene, care implementează
proiectul ,,Gestionarea deșeurilor solide cu implicarea comunității” în 6 localități din r.
Strășeni (mun. Strășeni, satul Scoreni, comuna Lozova, satul Vorniceni, satul Negrești și
satul Sireți).
Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE,
acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European
de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica
Moldova” (2019-2021), nanțat de către Uniunea Europeană și implementat de
Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).
Partenerul proiectului pentru Regiunea de Dezvoltare Centru este Asociația pentru
Guvernare E cientă și Responsabilă AGER în parteneriat cu Asociația Obștească
Agenția pentru Dezvoltare Regională “Habitat”.
Scopul acestui ghid este de a familiariza toți bene ciarii proiectului despre
importanța și regulilele de bază pentru colectarea separată a deșeurilor solide
reciclabile și compostarea deșeurilor biodegradabile, inclusiv bene ciile pentru mediu
și sănătate, modelând astfel un comportament mai responsabil și o viziune corectă
asupra organizării unui Sistem e cient de Management a Deșeurilor.
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INTRODUCERE
Zilnic consumăm diverse produse și generăm deșeuri, care ajung a stocate la gropile de gunoi,
fără a conștientiza de cele mai multe ori că acestea vor polua mediul pentru zeci sau chiar sute de ani. Ca
rezultat, devine tot mai acută problema poluării locale a solurilor cu deșeuri menajere solide, acestea
ind transportate (aruncate) în râpi, fâșii forestiere, fâșii riverane de protecție a râurilor și bazinelor
acvatice, pe marginea drumurilor, etc., agravând constant calitatea și durata vieții.
Spre regret, gradul redus de conștientizare și implicare a populației în gestionarea corectă a
deșeurilor generate, inclusiv prin neonorarea obligațiunii de a achita plată pentru serviciile de
salubrizare etc., agravează în timp fenomenul depozitării necontrolate de deșeuri, extinderea
suprafețelor de gunoiști neautorizate, dar și posibilitatea îmbunătățirii calității serviciilor de salubrizare.
Evident, situația creată impune regândirea felului în care acționăm și luăm decizii, în special referitor
la colectarea și eliminarea deșeurilor generate, activitate la fel de importantă precum alimentarea cu
apă și cu energie electrică. Prin acest ghid implementat în cadrul proiectului “Gestionarea deșeurilor
solide cu implicarea comunității”, dorim de fapt să subliniem importanţa ecăruia dintre noi în
promovarea unui sistem e cient de gestionare și eliminare a deșeurilor. Recomandările și bunele
practici din acest ghid, aplicate în propriile case, în activităţile comerciale, la birou și în instituțiile
publice pot da rezultate pozitive și vizibile în ceea ce privește protecţia mediului și îmbunătăţirea stării
de sănătate.

“

A cetățean nu presupune doar un set de drepturi, ci și obligații și
angajamente, inclusiv acelea de a-și acoperi nevoile actuale fără a
compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și acoperi propriile
nevoi

“

1987: Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare
Raportul “Viitorul nostru comun”
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O colectare separată
de calitate are un
efect pozitiv asupra
costului serviciilor
de salubrizare plătite
de ﬁecare cetăţean.

COLECTAREA SEPARATĂ
A DEȘEURILOR

Colectarea separată de CALITATE = COSTURI MAI MICI

+
calitatea deșeurilor
colectate separat

=
+
material recuperat

bene cii pentru mediu
bene cii economice

deșeuri în depozitele
de deșeuri

bene cii sociale

poluarea factorilor
de mediu

IMPORTANT
Colectarea separată a deșeurilor, conform instrucțiunilor din acest Ghid, transpune
prevederile cadrului legal național (Legea nr.209/2016 privind deșeurile și Strategia de
gestionare a deșeurilor 2013-2027).
Încălcarea regulilor de gestionare a deșeurilor presupune aplicarea prevederilor codului
Contravențional, după cum se prezintă la pagina 13 din Ghid.
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5
MOTIVE
SĂ COLECTEZI
SEPARAT

Reduceți cantitatea deșeurilor, care ajung la gropile de gunoi și suprafața
terenurilor degradate;
Reduceți poluarea aerului, apelor de suprafață și a solului;
Stopați răspândirea focarelor de infecție cu risc major asupra sănătății;
Contribuiți la conservarea resurselor naturale limitate prin utilizarea în
producție a materiei prime secundare obținută din reciclare;
Deveniți un exemplu pentru alți membri ai comunității, motivându-i prin
exemple să își aducă propria contribuție la ecologizarea și înverzirea localității.

Colectarea separată a deșeurilor în vederea reciclării este un gest mic,
pe care ﬁecare dintre noi îl putem face cu ușurinţă, pentru a ne asigura
că generaţiile viitoare vor avea un mediu mai curat.
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REGULI DE COLECTARE
SEPARATĂ A DEȘEURILOR
Contrar stereotipurilor create, colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile (plastic, sticlă, hîrtie,
DEEE-uri, etc.) nu este un proces complicat și nu presupune costuri exagerate. Este su cientă voință și
implicare, iar dacă toată lumea ar începe să colecteze corect și să predea deșeurile pe care le generează,
lumea ar un loc mai curat și am contribui cu toții la un viitor mai bun.
Traseul deșeurilor colectate separat include mai multe etape, dar se cere de reținut câteva reguli de
bază, care vor garanta în nal reciclarea deșeurilor:
1. Separați de acasă/o ciu deșeurile reciclabile pe care le generați: plastic, hârtie, sticlă, metal,
baterii, becuri etc.
2. Clătiți și presați bine toate deșeurile, pentru a ocupa cât mai puțin spațiu în tomberon/plasă.
3. Plasați deșeurile colectate selectiv în tomberoane special destinate pentru reciclabile, în saci sau
spații improvizate pentru a putea ulterior predate operatorului de salubritate.
ATENȚIE!
Deșeurile (ambalajele) care nu se pot curăța, se colectează ca deșeuri reziduale.

Plastic

Recipientele trebuie să e clătite, golite de lichid și presate pentru a câștiga
spațiu.

Sticlă

Recipientele din sticlă trebuie golite și clătite înainte de aruncare în tomberon
sau plasă.

Hârtie

Cartoanele și hârtiile trebuie pliate sau împăturite pentru a câștiga spațiu.
Aveți grijă să e curate și nu cu impurităţi, în caz contrar reciclarea acestora va
imposibilă.

Metal

Deșeurile din metal trebuie bine clătite și depozitate în locuri special
amenajate pentru colectarea acestora.

Electronice
(DEEE-uri)

Deșeurile de echipamente electrice și electronice și bateriile uzate nici într-un
caz nu se depun în amestec cu deșeul menajer. Fie le aruncați în tomberon
special sau le predați direct unui operator autorizat.
Depuneți deșeurile biodegradabile sau “Fracția umedă” doar în tomberoane

Biodegradabile special destinate. Preferabil să le utilizați pentru prepararea compostului,
conform regulilor indicate pe pag. 10 și 11.
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џ Recipiente de plastic pentru băuturi (PET) și

cele ale produselor lactate
џ Recipientele produselor cosmetice și
detergenților
џ Caserole de plastic și polistiren, farfurii de
plastic și pungi de plastic
џ Pungi și folii de plastic folosite ca ambalaje

џ
џ
џ
џ
џ
џ

Sticlă albă, maro și verde
Borcane și sticle fără capac
Cioburi de sticlă
Alte obiecte din sticla
Borcane fără capac damigene de sticlă
Ambalaje din sticlă de la produse cosmetice,
etc.

NU: Cutii de vopsea, diluanți sau alte substanțe
chimice periculoase, baterii uzate și acumulatori
deșeuri medicale (de exemplu seringi folosite),
deșeuri de echipamente electrice sau
electronice.

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

Știați că:

Știați că:

- Degradarea plasticului
durează peste 500 de ani.
- Plasticul este fabricat din
petrol, benzină și cărbune.
- Din 10 PET-uri reciclate se
poate fabrica un tricou sau
un metru pătrat de covor.
- Reciclând o sticlă de plastic
se economisește energie
su cientă pentru
funcționarea unui bec de 60
W timp de 6 ore.

- Sticla este 100% reciclabilă.
- Sticla este fabricată în mare
parte din nisip şi necesită o
cantitate enormă de energie.
- Fabricarea sticlei din
materiale reciclate (cioburi)
economiseşte o treime din
energia folosită la început.
- Durata naturală de degradare
a sticlei este de 4.000 ani.
- Cioburile de sticlă pot fi
utilizate şi la obţinerea
mixturilor asfaltice.

џ Ambalaje din hârtie de la alimente
џ Ambalaje din carton de la alimente (lapte, suc,

bomboane etc.)
џ Pungi de hârtie
џ Cutii și ambalaje din carton simplu sau

ondulat
џ Hârtie de scris, hârtie de ambalat
џ Ziare și reviste
џ Cărți și caiete

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

Știați că:
- Pentru obţinerea hârtiei din
fibre reciclate se foloseşte cu
70% mai puţină energie decât
pentru cea din fibre naturale.
- O tonă de hârtie reciclată
economiseşte: 15 copaci, 2,5
barili de petrol, 4132 KwH,
2,26 m³ spaţiu de depozitare
a deşeurilor, 26.497,88 litri de
apă, 26,8 kg de materiale
poluante ale aerului.
- Hârtia are nevoie de
aproximativ 5 ani pentru a se
biodegrada.
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џ
џ
џ
џ
џ
џ

Doze de băuturi
Cutii de conserve
Tacâmuri de bucătărie stricate
Staniol din ambalajele de ciocolată
Arcuri de pix și agrafe de birou îndoite
Chei rupte etc.

NU: Cutii de vopsea, diluanți sau alte substanțe
chimice periculoase, baterii uzate și acumulatori
deșeuri medicale (de exemplu seringi folosite),
deșeuri de echipamente electrice sau
electronice.

џ Telefoane mobile, ceasuri, calculatoare, MP3
џ
џ
џ
џ
џ
џ

player, Cd playere
Fier de călcat, periuțe de dinți electrice,
prăjitoare
Cabluri și unelte electrice
Televizoare, computere, console de jocuri
Alarme de incendiu
Frigidere, plite electrice, mașini de spălat
Uscătoare și radiatoare

NU: Termomentre cu mercur, lămpi
fluorescente, bec cu incandescență, vopsele,
medicamente.

Știați că:

Știați că:

- Un televizor poate funcționa
trei ore încontinuu cu energia
economisită prin reciclarea
unei cutii de aluminiu.

- O baterie uzată, ajunsă la coșul
de gunoi și ulterior la groapa de
gunoi poluează 1 metru pătrat
de pământ și 10 l de apă.

- In ecare secundă se
reciclează 630 de cutii de oțel.

- 65% din elementele conţinute
într-o baterie pot recuperate
și reutilizate

- O doză de aluminiu se
degradează în cca. 500 de ani
și este 100 % reciclabil.
- Reciclarea unei tone de oţel
reduce cu 86% emisiile de
gaze în aer și reduce cu 76%
poluarea apei.

- 1 milion de telefoane mobile =
250 kg de argint, 24 kg de aur, 9
kg de paladiu si 9 tone de
cupru.
- Daca reciclam 10.000
televizoare, recuperam 130
tone sticla, 30 tone de plastic,
25 tone de er si 10 tone de
cupru.

џ Resturi de fructe și legume proaspete sau

gătite
Resturi de orez, paste, fasole și cerealE
Coji de ouă și coji de nuci
Zaț de cafea/resturi de ceai (inclusiv pliculețe)
Resturi de pâine, cereale și produse de
patiserie.
џ Produse alimentare expirate
џ Frunze, iarbă, crengi și ori, fân și paie
џ Ziare, hârtie și carton, dacă sunt umede și
murdare
џ
џ
џ
џ

NU: Lemn tratat sau vopsit, grăsimi animale și
uleiuri vegetale, resturi de produse lactate,
pământ, nisip, pietriș, etc.

Știați că:
- O treime din alimente sau
1, 3 miliarde de tone de
alimente ajung la gunoi.
Aceste deşeuri alimentare
produc 3,6 gigatone de
dioxid de carbon.
- Din deșeuri biodegradabile
poți obține în propria
gospodărie compost, un
excelent îngrășământ pentru
plantele din jurul casei și
pentru pământul din grădină

9
Ghid de bune practici pentru colectarea separată a deșeurilor

COMPOSTAREA DEȘEURILOR
Compostarea este un proces biologic care transformă materialele organice din deșeuri și produsele
secundare într-un sol bogat în humus, numit compost sau îngrășământ organic.
Cel mai important, având în gospodărie o ladă pentru compost și practicând compostarea casnică,
oferim soluții reale cu bene cii duble atât pentru mediu cât și pentru gospodărie, reducând cu până la
50 % cantitatea de deșeuri care ajunge la groapa de gunoi și generînd un material similar cu humusul
din pădure, care poate folosit ca îngrășământ natural.
DA, se compostează

DA, se compostează

Materie bogată în carbon (C)

Materie bogată în azot (N)

џ Gunoi de cabaline, porcine,
џ
џ
џ
џ
џ

bovine
Iarbă tăiată, fân proaspăt
Resturi alimentare
Reziduuri de legume
Zaț de cafea
Flori veştejite

џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Hârtie de ziar
Cartoane ondulate
Rumeguş, aşchii de lemn
Scoarţă de copac
Frunze uscate
Reziduuri de fructi
Coji de ouă, corji de nuci
Carton (ambalaje de carton)

NU se compostează
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Resturi de carne și pește
Lactate
Grăsimi și uleiuri
Resturi de vopsea
Plastic, sticlă și metale
Baterii și acumulatoare
Cenuşa din sobă
Scutece de unică folosință

LADĂ PENTRU COMPOST
Frunze uscate
Deșeuri din bucătărie
Paie
Iarbă
Frunze uscate
Frunze verzi
Frunze uscate
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REGULI PENTRU COMPOSTARE
џ

џ

џ
џ

џ
џ
џ
џ

Volumul optimal pentru lada de compost este de 1m .
Raportul C/N este
Dimensiunile mai mari sau mai mici conduc la încetinirea
foarte important
procesului de compostare;
Compostul se amplasează într-un loc umbros, razele soarelui
pentru a obține un
conducând la oxidarea materiei organice (umiditate a aerului de
compost
40%-60%, raportul C (carbon):N (azot) de 30:1, temperatura în
corespunzător. Un
limitele +50-65 grade);
Asezați un strat de 10-15 cm de ramuri subțiri sau paie pentru a
raport corect ar de
realiza drenajul și aerarea inițiala a grămezii;
Adăugați materia de compostat în straturi de câte 5-10 cm. Un
3 MARO (N) : 1 VERDE (C)
strat de materie bogata în azot (N), urmată de un strat de materie
bogată în carbon (C), cu repetarea procesului până se ajunge la
înalțimea de aproximativ 1m. Resturile de mâncare să e tot
timpul acoperite;
După ecare strat adăugat, compostul se udă pentru a asigura o umiditate potrivita;
Prin adăugarea balegarului (conține mult azot – N), peste un strat mai gros de materie bogata în
carbon (C) veți grăbi procesul de compostare;
Preferabil gramada de compost să e acoperită cu o folie de plastic;
Grămada de compost construită primavara, va putea folosită dupa 5-6 luni, iar dacă a fost construită
toamna procesul de compostare durează 8-9 luni.

ATENȚIE
,
џ
џ
џ
џ
џ
џ

GREȘELI DE COMPOSTARE

Dacă este prea mult N, compostul poate genera un miros neplăcut. Pentru remediere se
completează cu rumeguș n (sau alt material bogat în C);
Dacă grămada este prea umedă, puneți crengi pe perimetrul compostului și întoarceți grămada
peste aceste crengi. În caz că sunt ploi abundente, acoperiți grămada;
Dacă grămada nu se compostează, cauza ar insu ciența de apă;
Dacă grămada nu se încălzește su cient, este din insu ciența de azot (N). Pentru remediere,
adăugați iarbă proaspat tunsă sau resturi de la bucătărie;
Evitați aruncarea în compost a produselor animaliere, ouă, brânzeturi, carne, pe motiv că degajă un
miros foarte neplacut în procesul de descompunere;
Evitați să adăugați plante bolnave sau care au fost atacate de ciuperci sau bacterii patogene,
deoarece pot infecta și compostul, cu riscul de a transmite boli mai departe la plantele din gradina la
care se administrează compostul.
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DICȚIONARUL DEȘEURILOR
DEȘEU RECICLABIL

DEȘEU
orice substanţă sau obiect pe care
deţinătorul îl aruncă sau are intenţia ori
obligaţia să îl arunce.

SISTEM DE SALUBRIZARE

deșeu care poate constitui materie
primă într-un proces de producţie
pentru obţinerea produsului iniţial sau
pentru alte scopuri.

COLECTOR

infrastructura tehnicoedilitară speci că,
la care se adaugă mijloacele de
colectare și transport al deșeurilor.

orice întreprindere/operator economic
care desfășoară o activitate autorizată
de colectare și acţionează în nume
propriu pentru strângerea deșeurilor de
la terţi în vederea transportării la o
instalaţie de tratare.

GESTIONAREA
DEȘEURILOR

COLECTARE SEPARATĂ

colectarea, transportul, valori carea şi
eliminarea deşeurilor, inclusiv
supravegherea acestor operaţiuni şi
întreţinerea ulterioară a
amplasamentelor de eliminare.

RECICLARE
orice operaţiune de valori care prin
care deșeurile sunt reprocesate în
produse, materiale sau substanţe
pentru a-și îndeplini funcţia lor iniţială
sau pentru alte scopuri.

PREVENIRE

POLUARE
introducerea de către om în mediu,
direct sau indirect, a unor substanțe
care pot aduce prejudicii sănătăţii
umane și/sau calităţii mediului, dăuna
bunurilor materiale ori cauza o
deteriorare sau o împiedicare a utilizării
mediului în scop recreativ sau în alte
scopuri legitime.

PRODUCĂTOR DE DEȘEURI

măsuri luate înainte ca o substanţă, un
material sau un produs să devină deșeu
și care contribuie la reducerea cantității
de deșeuri, inclusiv prin reutilizarea
produselor sau prelungirea ciclului de
viaţă a acestora, reducerea efectelor
nocive ale deșeurilor asupra mediului și
sănătăţii populaţiei, etc.
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colectarea în cadrul căreia un ux de
deșeuri este păstrat separat în funcţie
de tipul și natura deșeurilor, cu scopul
de a facilita tratarea speci că a acestora.

orice persoană ale cărei activităţi
generează deșeuri (producător iniţial de
deșeuri) sau orice persoană care
efectuează operaţiuni de pretratare,
amestecare sau de alt tip, care duc la
modi carea naturii sau a compoziţiei
acestor deșeuri.

DEȚINĂTOR DE
DEȘEURI
producătorul deșeurilor sau persoana
zică ori juridică care se a ă în posesia
acestora.

DEȘEURI DE BATERII ȘI
ACUMULATORI
deșeurile de baterii și acumulatori
(DBA) conțin metale grele și substanțe
chimice toxice iar aruncarea acestora în
deșeurile menajere duce la
contaminarea solului și a apei. Unele
baterii precum Li-Ion prezintă riscuri de
incendiu și, prin urmare, reprezintă un
pericol pentru siguranța oamenilor.

BIODEȘEURI
deșeuri biodegradabile provenite din
grădini și parcuri, deșeurile alimentare
sau cele provenite din bucătăriile
gospodăriilor private, din birouri,
cantine, restaurante, comerţul cu
ridicata, de la rme de catering și
magazinele de vânzare cu amănuntul,
deșeuri similare provenite din unităţile
de prelucrare a produselor alimentare.

DEȘEURI ȘI ECHIPAMENTE
ELECTRICE ȘI
ELECTRONICE
deșeuri biodegradabile provenite din
grădini și parcuri, deșeurile alimentare
sau cele provenite din bucătăriile
gospodăriilor private, din birouri,
cantine, restaurante, comerţul cu
ridicata, de la rme de catering și
magazinele de vânzare cu amănuntul,
deșeuri similare provenite din unităţile
de prelucrare a produselor alimentare.
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AMENZI APLICATE
pentru încălcarea regulilor de gestionare deșeuri

Persoane fizice

Persoane juridice

(1) Nerespectarea modului stabilit de
colectare, păstrare, transport,
depozitare, ardere, neutralizare și
evacuare, inclusiv în obiectivele
acvatice, în subsol etc., a deșeurilor
industriale, de construcţie, menajere și
de altă natură

12 la 24 u.c. unităţi convenţionale
aplicate persoanei zice sau cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii de
pînă la 60 de ore.

120 la 180 u.c. unităţi convenţionale
aplicate persoanei juridice cu sau fără
privarea, în ambele cazuri, de dreptul de
a desfășura o anumită activitate pe un
termen de la 3 luni la un an.

(2) Faptele speci cate la alin.(1) care au
creat pericolul poluării mediului

24 la 48 u.c. de unităţi convenţionale
aplicate persoanei zice.

180 la 240 u.c. de unităţi convenţionale
aplicate persoanei juridice cu sau fără
privarea, în ambele cazuri, de dreptul de
a desfășura o anumită activitate pe un
termen de la 3 luni la un an.

(3) Depozitarea arbitrară sau în locuri
interzise ori utilizarea unor alte
procedee de evacuare a deșeurilor fără
autorizaţia autorităţilor abilitate

18 la 30 u.c. de unităţi convenţionale
aplicate persoanei zice sau cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii de
pînă la 60 de ore.

60 la 120 u.c.de unităţi convenţionale
aplicate persoanei juridice cu sau fără
privarea, în ambele cazuri, de dreptul de
a desfășura o anumită activitate pe un
termen de la 3 luni la un an.

(4) Tăinuirea informaţiei sau prezentarea
intenţionată de informaţii false sau
incomplete privind gestionarea
deșeurilor, privind evacuarea lor în caz
de avarie

24 la 30 u.c. de unități convenționale
aplicate persoanei zice sau cu muncă
neremunerată în folosul comunității de
la 40 la 60 de ore.

60 la 120 u.c.de unități convenționale
aplicate persoanei cu funcție de
răspundere, cu amendă de la 180 la 300
de unități convenționale aplicată
persoanei juridice cu sau fără privarea,
în toate cazurile, de dreptul de a
desfășura o anumită activitate pe un
termen de la 6 luni la un an.

(6) Transmiterea deșeurilor periculoase
unor persoane zice sau juridice care nu
deţin licenţe (autorizaţii) pentru
transportul, păstrarea și prelucrarea lor

18 la 30 u.c. de unităţi convenţionale
aplicate persoanei zice.

180 la 240 u.c.de unităţi convenţionale
aplicate persoanei juridice cu sau fără
privarea, în ambele cazuri, de dreptul de
a desfășura o anumită activitate pe un
termen de la 3 luni la un an

Sursa: Codul Contravențional, art.154
Notă: Mărimea unităţii convenționale este de 50 lei
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SELECȚIE
DE LEGI
,
privind colecarea separată a deșeurilor care te poate ajuta să
contribui și tu la îmbunătățirea
acestui proces în Comunitatea ta
,

Legea nr.1515 din 16.06.1993 privind protecția mediului înconjurător
Legea nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții
Legea nr.1402 din 24.10.2002 privind serviciile publice de gospodărie comunală
Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executății lucrărilor de construcție
Legea nr.231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior
Strategia de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027 aprobată
prin Hotărârea Guvernului nr.248 din 10.04.2013
Legea nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului
Legea nr.209 din 29.07.2016 privind deșeurile
Hotărârea de Guvern nr.99 din 30.01.2018 pentru aprobarea Listei deșeurilor
Hotărârea de Guvern nr.501 din 29.05.2018 pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la
ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea
acestora
Hotărârea de Guvern nr.212 din 07.03.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind
deșeurile de echipamente electrice și electronice
Hotărârea de Guvern nr. 561 din 31.07.2020 pentru Regulamentului privind
ambalajele și deșeurile de ambalaje
Hotărârea de Guvern nr. 586 din 31.07.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind
gestionarea bateriilor și acumulatorilor și deșeurilor de baterii și acumulatori
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ALFABETUL PLASTICULUI

2

15
Ghid de bune practici pentru colectarea separată a deșeurilor

1
2
Transportul deșeurilor
către stația de sortare
Colectarea separată a deșeurilor
în pubele special amenajate

3

7
Obținerea
produsului nou

Sortarea deșeurilor

Reciclarea deșeurilor
colectate

6

Transportul deseurilor
către fabrica de reciclare

5

Balotarea
deșeurilor

4

“Schimbările necesare s-ar produce numai prin
schimbarea atitudinii și a comportamentului nostru!”
(1992: Rio de Janeiro „Summit-ul Pamântului”
Plan de susținere a dezvoltării durabile)

