
Campanie de informare și conștientizare derulată de ASOCIEREA BRAI CATA – TED TRANS 
în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara'' 
privind colectarea separată a deșeurilor reciclabile în unitățile de învățământ.

 CU FELICITARI !

<

” Trăiește curat, colectează separat!” 

Calendarul campaniei 

Septembrie - D
ecembrie 2019
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Atinge obiectivul tău în cadrul proiectului ”10 cu Felicitări”

Regulament

În cadrul concursului 10 CU FELICITĂRI, participă elevii din
  clase gimnaziale din unități de învățământ din județul Hunedoara.

Fiecare elev din clasele gimnaziale participante la concurs va fi 
asociat cu clasa din care face parte și primește un card de identificare 

si acces la ECOINSULĂ.
Cu cât se va depune mai multe deșeuri de hârtie, cu atât cresc 

șansele de a câștiga premiul cel mare.
În funcție de depunerile totale de deșeuri de hârtie pe clasa, se va 

determina procentul atins, raportat la total depuneri ale tuturor 
participanților și câștigătorul este clasa care colectează cel mai mult.
Clasa care colectează cele mai multe deșeuri de hârtie-carton într-o 

perioadă de o săptămână este câștigătorul unei excursii la o societate 
de reciclare a deșeurilor de hârtie carton

Pentru a afla regulamentul și instrucțiunile de participare la concurs, 
accesează www.braicata.ro/10cufelicitari si www.ecoschool.eu

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Conform legislației europene și naționale privind protecția datelor cu caracter personal, am fost informat(ă) că:
▶ operatorul de date cu caracater personal SC Brai-Cata S.R.L., colectează și prelucrează datele mele
 cu caracter personal respectiv nume, prenume și clasa+unitatea de invatamant din care fac parte în scopul 
introducerii acestor date în softul de gestiune al insulei.
▶ datele mele personale sunt securizate și păstrate până la expirarea obligațiilor contractuale 
și a termenelor legate de arhivare;
▶ datele mele vor putea fi accesate de către compania Ecocontrolgsm S.R.L. și S.C. Brai-Cata S.R.L., 
în calitate de împuterniciți, fără a avea drept de modificare sau transfer a datelor personale;
▶ beneficiez de dreptul de informare, acces, de modificare, de limitare a prelucrărilor datelor, dreptul de a nu 
fi supus unei decizii individuale sau automatizate de prelucrare și le pot exercita prin solicitarea scrisă 
datată și semnată la adresa de email: dpo@braicata.ro
Tiraj: 2000 Bucăți
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Implicăte
“Fii tu schimbarea pe care dorești să o vezi in lume” 

– este un citat celebru a lui Mahatma 
Gandhi i o invita ie de a ac iona n sens pozitivș ț ț î

 pentru a tr i ntr-o lume mai bun  ă  î ă

A acționa, înseamnă azi a avea grijă de mediul înconjurător, a adopta 
comportamente ecologice, a recupera cât mai multe DEȘEURI, 

din RESPECT PENTRU RESURSE !
Din acest motiv, ASOCIEREA BRAI CATA - TED TRANS, în parteneriat cu

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
“Sistemul integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara”

și Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, 
au ales să înceapă procesul de schimbare comportamentală pornind 

de la educația elevilor din școli privind colectarea separată a deșeurilor 
reciclabile în unitățile de învățământ. 

Pentru a construi viitorul este necesar să constientizăm prezentul.
 Suntem personal invitați să aplicăm și să promovăm gestionarea 

sustenabilă a deșeurilor,  în cadrul conceptului 
de ECONOMIE CIRCULARĂ,

prin intermediul strategiei cunoscute sub 
denumirea “strategia celor 4R”: 

Reducere, Reutilizare, Reciclare, Recuperare.

Acest proiect oferă tinerelor generații informații despre lucrurile
 pe care le avem si le utilizăm zilnic, despre materialele din care

 acestea sunt confecționate, ilustrând modalități corecte de 
valorificare, în momentul în care acele lucruri devin deșeuri,

  cunoscând importanța recuperării deșeurilor 
pentru mediul înconjurător.

Distracție plăcută, cu siguranță va castiga mediul înconjurător!
In zona rurală, deșeurile biodegradabile se depozitează în compostoare în vederea obținerii 
de compost.Deșeurile voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori 
economici precum si deșeurile periculoase din deșeurile menajere se colectează in cadrul 
unor campanii trimestriale.

Ce punem în containerul verde:
DA: deșeurile din ambalaje de sticlă și sticle de orice culoare (albă, maro, verde) – fără dop; 
borcane (fără capac); ambalaje de sticlă de la produse cosmetice, flacoane sticlă.
NU: ambalaje de sticlă murdare sau cu conținut de alimente sau alte produse, 
ceramică și porțelan, ochelari, vase de jena, cristal, becuri, neoane, alte obiecte de iluminat,
geam provenit din activitățile de construire și/sau desființare. 
Acestea se vor depozita în containerele de deșeuri reziduale.

Ce punem în containerul galben:
DA: 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 și pungi de plastic, 
vase din plastic pentru flori de proveniență casnică, forme din plastic pentru produsele 
congelate, plase de fructe și legume, mici ambalaje din polistiren, saci din plastic, 
accesorii pentru haine, banda pentru legat pachete. Tot aici depozităm doze de aluminiu/metal, 
conserve de aluminiu/metal, tuburi metalice de alimente/cosmetice. Recipientele se vor turti 
și plia pentru a reduce volumul lor.
NU: ambalaje mase plastice/metal murdare (produse poluate), tuburi de cauciuc, 
tacâmuri din plastic, jucării, brichete, toate recipientele din plastic amestecat cu alte materiale (aluminiu, hârtie). 
Acestea se vor depozita în containerele de deșeuri reziduale.

Ce punem în containerul albastru:

DA: ambalaje de hârtie și carton curate, ziare, reviste, cărți, caiete, hârtie de împachetat, 
cartonașe, pungi de hârtie, cutii de carton pentru încălțăminte și alimente ( paste, orez, altele), 
cutii de detergent, hârtie tipărită și corespondență ,hârtii care conțin și alte materiale 
( de exemplu fereastra de plastic de pe plicurile de corespondență sau de pe alte ambalaje), 
 cartoane de ouă, tuburile de la hârtie igienică și prosoape de bucătărie. 
NU: coperți plastifiate, hârtie unsă sau murdară de adeziv sau alte substanțe, hârtie cerată, 
hârtie termică pentru fax sau hârtie autocopiantă, tapet, hârtie pergament, hârtie de copt, 
pahare și farfurii de carton/plastic, șervetele. 
Acestea  se vor depozita în containerele de deșeuri reziduale.

Ce punem în containerul negru:
DA: deșeurile biodegradabile si deșeurile reziduale: deșeuri amestecate,  resturi alimentare, 
conținutul sacului de la aspirator, scutece de unică folosință, reziduurile de la animalele 
de apartament, mucuri de țigară, șervețele folosite și ambalaje foarte murdare, 
cioburi de ceramică (de la veselă spartă) precum și orice alte tipuri de deșeuri care nu pot 
fi reciclate
NU: introduceți orice fel de deșeu care poate fi reciclat sau valorificat, pământ și pietre, 
ambalaje contaminate cu substanțe periculoase, ace de seringă și alte deșeuri medicale, deșeuri periculoase.


