


Stimate cetățean,

Primăria Municipiului Braşov a adoptat un sistem inovativ 
pentru efectuarea unei colectări separate a deşeurilor 
municipale într-o maniera cât mai atentă în ceea ce priveşte 
mediul înconjurător, pentru a simplifica modul de gestionare al 
acestora şi pentru a lăsa libertatea cetățeanului de a colecta în 
zilele şi la orele la care doreşte.

A fost amplasată în zonă o ECOINSULA informatizată şi 
automatizată, cu cinci guri de încărcare. 

Este vorba despre o ecostructură cu un aspect estetic plăcut, 
cu ajutorul căreia se poate face colectarea separată a deşeurilor.

OBIECTIVUL NOSTRU COMUN este acela de a reduce la minim 
cantitatea de deşeu REZIDUAL (acela care se duce la groapa de 
gunoi), selectând toate materialele care pot fi reciclate şi care 
se pot introduce în noi cicluri de producție (adică RESURSELE 
care se reciclează şi care se reutilizează).

deșeu resursă

ÎMPREUNĂ PENTRU UN BRAȘOV CURAT!
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Vei primi de la Societatea Brai-Cata S.R.L. cardul personal şi toate tipurile de 
saci care formează setul tău. Sacii au următoarele culori:

- verde - pentru sticla (VET) + metal

- albastru  – pentru hârtie şi carton (CAR)

- galben – pentru mase plastice (PLA)

- negru – pentru deşeu rezidual

Ajuns acasă, distribuie toate tipurile de deşeuri în saci diferiți şi fii atent să 
reduci prin presare pe cât se poate, volumul materialelor selectate pentru a 
umple sacii cât mai bine.

CUM SE UTILIZEAZĂ ECOINSULA ?

CAND AJUNGI ÎN FAŢA ECOINSULEI CE VEI FACE ?

Când sacul este plin (sac prevăzut cu 
un cod QR) şi atunci când vei dori, îl 
poți duce la ECOINSULA din zonă.

1) Apropie codul QR de pe sac, de cititorul 
optic; 

2) ECOINSULA va deschide automat gura de 
încărcare;

3) Introduci sacul tău în gura de încărcare 
care s-a deschis;

4) Depărtează-te puțin de gura de încărcare şi 
aşteaptă câteva secunde până când gura se va 
închide în mod automat;

5) Succes!

Cu aceste mişcări simple vei contribui şi tu la 
păstrarea unui mediu înconjurător mai curat, 
care va fi lăsat moştenire copiilor noştri, 
având o calitate mai bună decât ceea ce am 
primit noi.
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Introduceți în această gura de încărcare deşeuri, adunate în sac: 
sticle de orice culoare (albă, maro, verde) - fără dop; borcane (fără 
capac); ambalaje de sticlă de la produse cosmetice, flacoane.

Introduceți în această gură: ambalaje de sticlă murdare sau cu 
conținut de alimente sau alte produse, ceramică şi porțelan, 
ochelari, vase de jena (deoarece este vorba despre vetroceramica 
şi nu de sticlă), cristal, becuri, neoane, alte obiecte de iluminat, 
geam provenit din activitățile de construire şi/sau desființare. 
Deşeurile menționate mai sus se vor depozita în gura de deşeuri 
reziduale. Corpurile de iluminat (becuri, neoane şi alte obiecte de 
iluminat) se vor depozita în locuri autorizate conform legislației 
deşeurilor de echipamente electrice şi electronice. Geamurile 
provenite din activitățile de construire şi/sau desființare se vor 
depozita în locuri autorizate conform legislației.

STICLĂ
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www.braicata.ro 
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HÂRTIE ȘI CARTON

Introduceți în această gură de încărcare, adunate în sac: 
ambalaje de hârtie şi carton curate, ziare, reviste, cărti, caiete, 
hârtie de împachetat, cartonase, pungi de hârtie, cutii de carton 
pentru incălțăminte şi alimente ( paste, orez, sare, altele), cutii 
de detergent, hârtie tipărita şi corespondență , hărtii care conțin 
şi alte materiale (de exemplu fereastra de plastic de pe plicurile 
de corespondență sau de pe alte ambalaje), ambalaje de hârtie 
şi carton curate, cartoane de ouă, tuburile de la hârtie igienică 
şi prosoape de bucătărie.

Introduceți în această gură: coperți plastifiate, hârtie unsă sau 
murdară de adeziv sau alte substanțe, hârtie cerată, hărtie 
termică pentru fax sau hărtie autocopiantă, tapet, hârtie 
pergament, hârtie de copt, pahare şi farfurii de carton/plastic. 
Deşeurile menționate mai sus se vor depozita în gura de deşeuri 
reziduale.

Cartoanele şi cutiile se vor plia pentru a reduce volumul lor. 
Este bine să se taie parțile de metal sau de bandă adezivă.

DA
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www.braicata.ro 
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MASE PLASTICE
ȘI METAL

Introduceți în aceasta gură de încărcare, adunate în sac: 
recipiente/sticle din   PET (suc, apă, bere, alte produse 
alimentare), Tetrapack (cutii de lapte, de tomate, sucuri), 
recipiente/flacoane/forme din HDPE/PP/PS, LDPE de la produse 
cosmetice, detergenți, produse alimentare, folie şi pungi de 
plastic, vase din plastic pentru flori de proveniență casnică, 
forme din plastic pentru produsele congelate, plase de fructe şi 
legume, mici ambalaje din polistiren, saci din plastic, accesorii 
pentru haine, bandă pentru legat pachete.

Introduceti în aceasta gură de încărcare deseuri adunate în 
sac: doze de aluminiu/metal, conserve aluminiu/metal, tuburi 
metalice de alimente/cosmetice.

Introduceți ambalaje murdare (produse poluate), tuburi de 
cauciuc, tacâmuri din plastic, jucării, brichete, toate recipientele 
din plastic amestecat cu alte materiale (aluminiu, hârtie etc.). 
Deşeurile menționate mai sus se vor depozita în gura de deşeuri 
reziduale.

Recipientele se vor turti şi plia pentru a reduce volumul lor, este 
bine să se taie parțile de metal sau de bandă adezivă.
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www.braicata.ro 
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DEȘEU REZIDUAL

Introduceți în această gură de încărcare deşeuri, adunate în sac: 
deşeuri amestecate, respectiv resturi alimentare, conținutul 
sacului de la aspirator, scutece de unică folosință, reziduurile de 
la animalele de apartament, mucuri de țigară,şervețele folosite 
şi ambalaje foarte murdare, cioburi de ceramică (de la veselă 
spartă) precum şi orice alte tipuri de deşeuri care nu pot fi 
reciclate. 

Introduceți în această gura: orice fel de deşeu care poate fi 
reciclat sau valorificat, pământ şi pietre, ambalaje contaminate 
cu substanțe periculoase, ace de seringă şi alte deşeuri medicale, 
deşeuri periculoase.
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www.braicata.ro 



Mulțumim pentru atenție,
implicare și colaborare!    

ÎMPREUNĂ PENTRU UN BRAȘOV CURAT!

SC Brai-Cata SRL

brasov@braicata.ro

Cu deosebită considerație și prietenie,
Al dumneavoastră primar,

George Scripcaru


