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BRĂILA RECICLEAZĂ

Ce este colectarea separată?

Depozitarea deșeurilor în locuri special 
amenajate, în containere diferite, 
inscripționate corespunzător.

În Municipiul Brăila se colectează separat 
prin intermediul punctelor gospodărești și
a sacului galben, în 2 fracții:
- uscată
- umedă

Codul deșeurilor
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Gura pentru acces la containerul
de deșeuri menajere este maro.

Gura pentru acces la containerul
de deșeuri reciclabile este de 
culoare verde.

La gospodăriile individuale se 
distribuie saci galbeni. 

Pentru mai multe detalii, contactează-ne!
Tel/Fax:+40771.500.883 

Email: office.braila@braicata.ro
www.braicata.ro

Adresa: Str. Mihai Eminescu , nr.46, Brăila

FOARTE IMPORTANT!

Primăria Municipiului
Brăila

Trăiește curat,
colectează separat!

   Este interzisă amestecarea deșeurilor.
   Este obligatorie separarea deșeurilor în gospodărie.
Este strict interzis aruncatul oricăror deșeuri lângă containere 
și punctele gospodărești.
   La gospodăriile individuale ( case) deșeurile separate reciclabile
(sticlă, hârtie, carton, plastic, metal) se vor preda in sacii galbeni puși la
dispoziție, gratuit de către operator.
   Colectarea separată a deșeurilor, conform instrucțiunilor de pe 
paginile anterioare este obligatorie conform Legii nr. 211/2011
privind regimul deșeurilor, a  Legii serviciului de salubrizare a 
localitățiilor nr. 101/2006 și a Legii 249/2015 privind modalitatea
de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.
   Nerespectarea obligațiilor privind colectarea separată și 
abandonarea deșeurilor pe domeniul public se sancționează conform
cadrului legal cu amenzi de la 100 la 50.000 RON.  

TIRAJ: 20.000 buc



 - cartoane de ouă, tuburi de hârtie igienică și prosoape de hârtie;
 - ambalaje din hârtie, carton curate;

 - hârtie sau carton cu reziduuri de mâncare;

DA

 - doze de aluminiu/metal conserve de aluminiu/metal, tuburi metalice de 
alimente și cosmetice.

NU 

 - tuburi de cauciuc, tacâmuri din plastic, jucării, brichete;
 - recipiente din plastic amestecat cu alte materiale (aluminiu, hârtie);

DA

 - deșeuri medicale, de exemplu seringi sau cutii/bidoane cu diverse 
substanțe în ele.

 - tetra pack (cutii de lapte, de tomate, sucuri);

 - ochelari, oglinzi;

DA 

 - ziare, reviste, maculatură, corespondențe;

 - ambalaje de sticlă murdare sau conținând alimente sau alte produse;

 - pahare și farfurii din carton.

PLASTIC ȘI METAL

NU 

HÂRTIE - CARTON

 - servețele și prosoape de hârtie folosite;

 Acestea se vor depune la containerul pentru deșeuri menajere.

 - ambalaje de sticlă de orice culoare (albă, maro, verde) fără dop;
 - borcane fără capac;
 - ambalajele de sticlă de la cosmetice, flacoane de sticlă.

 - cutii de produse alimentare, de pizza curate.

 - hârtie pergament, de copt, de împachetat lucioasă;

STICLĂ

NU

 - cioburi de ceramică și porțelan, vase de yena sau din cristal;

 - becuri, neoane, alte obiecte de iluminat;
 - geam provenit din activitățile de construcții și/sau desființare.

 - recipiente/sticle din PET (suc, apă, bere, alte produse alimentare);

 - recipiente/flacoane din HDPE / PP / P S / LDPE de la produse cosmetice,  detergenți, 
produse alimentare;
 - folie și pungi din plastic, plase pentru fructe și legume, forme de plastic pentru 
alimente congelate;
 - saci, accesorii pentru haine,

 RECIPIENTELE SE VOR TURTI ȘI / SAU PLIA PENTRU A LE REDUCE VOLUMUL!

 - ambalaje mase plastice/aluminiu murdare;

CE COLECTĂM?  CUM COLECTĂM?

 - reziduurile de la animalele de companie;

 - servețelele folosite și ambalajele murdare;
 - sacul de aspirator, mucurile de țigară;

 - deșeuri periculoase.

 - scutece de unică folosință, absorbante;

 - deșeurile care pot  fi reciclate și valorificate; 

 - cioburi de ceramică și porțelan;

 - resturi alimentare;

 - resturi vegetale din curte;

 - pietre și pământ; 
 - ace de seringă și deșeuri medicale; 

Ce depunem în containerul / recipientul pentru deșeuri menajere?

 Trebuie contactat operatorul înainte de începerea lucrărilor pentru a putea 
pune la dispoziția solicitantului containere speciale sau saci.

DEȘEURI VOLUMINOASE

DEȘEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (DEEE)
 Colectarea deșeurilor se face cu titlu gratuit în timpul campaniilor de colectare 
organizate și anunțate în mass media locală de către Primăria Municipiului Brăila. Pentru 
predarea deșeurilor vă puteți prezenta la Centrul de colectare situat în Brăila, str. Cimbrului 
nr. 41 sau puteți solicita programarea ridicării acestora de la domiciliu la tel. 0746.614.922.

 Aceste deșeuri (mobilier, saltele, obiecte de uz casnic), neasimilabile deșeurilor 
menajere vor  fipreluate exclusiv în cadrul campaniilor speciale, care sunt anunțate în mass 
media .
 Depozitarea deșeurilor voluminoase pe domeniul public este ilegală, 
considerându-se că sunt abandonate și se sancționează conform legislației.

 Deșeurile inerte se ridică contra cost de către operatorul de salubritate la 
solicitarea beneficiarului.

DEȘEURI INERTE

 Peste 75% din deșeuri pot  fireciclate.

STIAȚI CĂ?

TU CÂT DE DES RECICLEZI?

 Fiecare tonă de hârtie salvează 17 copaci, 25 tone de apă și 2000 Kw energie 
electrică.

 Reciclarea unei tone de oţel reduce cu 86% emisiile de gaze în aer şi reduce cu 76% 
poluarea apei.

 Plasticul nu este biodegradabil. El rezistă în pământ până la 800 ani.
 Sticla poate  fireciclată la nesfârșit fără să își piardă din calități.
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