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Prevenirea generării deșeurilor și re-
utilizarea sunt primii pași spre reducerea 
impactului negativ pe care deșeurile îl pot 
avea asupra mediului și reprezintă un 
prim semn de respect pentru resursele 
naturale ale Pământului.

Ce putem face, concret, pentru a preve-
ni generarea de deșeuri și a avea un județ 
curat:

- Să precolectăm separat deșeurile re-
ciclabile și să le depozităm în containerele 
speciale sau să le predăm operatorului 
de salubritate, în sacii de precolectare, în 
zilele programate;

- Să evităm risipa alimentară cumpărând 
doar alimentele de care avem nevoie, pe 
cât posibil neambalate sau ambalate în 
materiale preietenoase cu mediul și să 
conservăm sau să donăm surplusul ali-
mentar, astfel încât să nu ajungă în reci-

pientul pentru deșeuri reziduale;
- Să folosim infrastructura specială de 

colectare separată, pentru a diminua la 
maximum cantitatea de deșeuri ajunsă la 
depozite. O cantitate mai mare în contul 
fracțiilor reciclabile se reflectă în eficiența 
generală a sistemului de management al 
deșeurilor, iar aceasta se poate realiza 
printr-un flux corect de precolectare 
separată, acasă la fiecare dintre noi. O 
separare corectă a materialelor crește 
eficiența programelor de colectare, 
de sortare și, implicit, de valorificare a 
deșeurilor;

- Să folosim un timp cât mai îndelungat 
obiectele de decor sau echipamentele 
electrice și să le schimbăm doar atunci 
când este necesar, pentru a amâna cât 
mai mult intrarea acestora în categoria 
deșeuri.

Prevenirea generării deșeurilor este 
primul semn de respect pentru resurse



Deșeurile mixte reziduale sau fracția 
umedă, răul care sufocă Terra

Deșeurile mixte reziduale sau fracția 
umedă sunt răul care sufocă Terra și um-
plu depozitele din toată lumea cu resturi și 
materiale nereciclabile.

Colectarea deșeurilor reziduale în me-
diul urban se face din puncte de colectare 
plurifamiliale și cele destinate agenților 
economici și institutiilor publice în con-
tainere de culoare neagră cu capacitatea  
de 1.100 de litri și pentru gospodării/ case 
se realizează „din poartă în poartă”, în 
pubelă neagră cu o capacitate de 240 de 
litri. Colectarea deșeurilor reziduale în 
mediul rural se face „din poartă în poar-
tă”, pentru gospodării/ case și pentru 
agenții economici și instituțiile publice, în 
pubela neagră cu o capacitate de 120 de 
litri sau alte capacități. 

Deşeurile reziduale se colectează în re-
cipiente inscriptionate cu tipul fracției de 
colectat şi sunt de tip:  

1. resturi de carne şi peşte, gătite sau 
proaspete; 

2. resturi de produse lactate (lapte, 
smântână, brânză, iaurt, unt, frişcă); 

3. ouă întregi; 

4. grăsimi animale şi uleiuri vegetale (în 
cazul în care nu se colectează separat); 

5. excremente ale animalelor de com-
panie; 

6. scutece/tampoane; 
7. cenuşă de la sobe (dacă se ard şi căr-

buni); 
8. resturi vegetale din curte tratate cu 

pesticide; 
9. lemn tratat sau vopsit; 
10. conţinutul sacului de la aspirator; 
11. mucuri de ţigări; 
12. veselă din porţelan/sticlă spartă, 

geamuri sparte. 

ATENȚIE! În cazul în care, în ziua programată 
pentru colectare, la verificarea conținutu-
lui recipientelor se constată amestecuri cu 
alte tipuri de deșeuri, utilizatorul servicului 
de salubrizare este notificat în scris, iar 
ulterior recipientele sunt marcate cu bu-
lină roșie de neconformitate și sunt lăsate 
ge neratorilor, pentru o sortare corectă, 
până la următoarea colectare.
În mediul urban, în lipsa containerelor 
pentru prepararea compostului, în aces-
te deșeuri este acceptat și conținut de 
deșeuri biodegradabile.



Deșeurile biodegradabile, 
cea mai bună hrană 

naturală pentru pământ
Deşeurile biodegradabile sunt baza preparării com-

postului, cea mai bună hrană naturală pentru grădini, 
livezi și culturi, în general.

Colectarea deșeurilor biodegradabile din zona ur-
bană și rurală (care nu sunt compostate individual) se 
va face în amestec cu cele menajere reziduale, atât 
din locuințele colective, cât și din cele individuale. În 
general, în mediul rural deșeurile biodegradabile sunt 
compostate în compostoare individuale, iar în mediul 
urban colectarea deșeurilor biodegradabile se face în 
pubele de 240 de litri destinate fracției umede.

În zonele în care colectarea deșeurilor biode-
gradabile se face separat, aceste resturi vegetale 
se colectează în recipiente inscripționate cu tipul 
fracției de colectat şi sunt de tip: 

1. resturi de fructe şi de legume proaspete sau gătite; 
2. resturi de pâine şi cereale; 
3. zaţ de cafea/resturi de ceai; 
4. păr şi blană; 
5. haine vechi din fibre naturale (lână, bumbac, 

mătase) mărunţite; (in cazul in care anumite lanturi 
de magazine primesc deseuri textile -ex. H&M, etc.-, 
operatorul va face popularizarea necesară în randul 
utilizatorilor serviciului de salubritate, în vederea 
depunerii acestor deșeuri la magazinele respective, 
pentru evitarea depozitării);

6. coji de ouă; 
7. coji de nucă; 
8. cenuşă de la sobe (când se arde numai lemn); 
9. rumeguş, fân şi paie; 
10. resturi vegetale din curte (frunze, crengi şi nuiele 

mărunţite, flori); 
11. plante de casă; 
12. bucăţi de lemn mărunţit; 
13. ziare, hârtie, carton mărunţite, umede şi 

murdare.

Deșeurile reciclabile, trei categorii
de aur în colectarea separată

Deșeurile reciclabile constând 
în hârtie și carton, inclusiv deșeu-
rile de ambalaje, se colectează, în 
mediul urban pe platformele pluri-
familiale, în eurocontainere de 1,1 
mc, de culoare albastră, pentru cei 
care locuiesc la blocuri, și în saci din 
plastic de culoare albastră, de către 
cei care locuiesc la case, în mediul 
urban si rural. Aceste recipiente 
trebuie să aibă următorul conținut 
din hârtie și carton:
- Ambalaje din carton ondulat sau 
plan (curate, fără conținut de ali-
mente și pliate);
- Caiete;
- Cărti:
- Ziare;
- Reviste;
- Facturi;
- Bonuri albastre de cumpărături;
- Plicuri fără plastic.

Deșeurile reciclabile sau fracția uscată din deșeuri formează trei categorii de aur în colectarea separată.
Deşeurile reciclabile de tip hârtie şi carton, golite de conținut, cele din material de tip plastic şi metal și 

deşeurile reciclabile din material de tip sticlă albă/ colorată se colectează, în recipiente de culori diferite, 
în funcție de fracția colectată, inscripționate adecvat, aflate la punctele/ platformele de colectare, pentru 
zona urbană și „din poartă în poartă” în saci din plastic personalizați, pentru gospodăriile din zona urbană și 
pentru zona rurală. 

Se menționează că nu este permis amestecul sticlei cu deşeuri din materiale de tip porţelan/ceramică.



Deșeurile reciclabile, trei categorii
de aur în colectarea separată

Deșeurile reciclabile constând 
în hârtie și carton, inclusiv deșeu-
rile de ambalaje, se colectează, în 
mediul urban pe platformele pluri-
familiale, în eurocontainere de 1,1 
mc, de culoare albastră, pentru cei 
care locuiesc la blocuri, și în saci din 
plastic de culoare albastră, de către 
cei care locuiesc la case, în mediul 
urban si rural. Aceste recipiente 
trebuie să aibă următorul conținut 
din hârtie și carton:
- Ambalaje din carton ondulat sau 
plan (curate, fără conținut de ali-
mente și pliate);
- Caiete;
- Cărti:
- Ziare;
- Reviste;
- Facturi;
- Bonuri albastre de cumpărături;
- Plicuri fără plastic.

Deșeurile reciclabile constând în 
plastic și metal, inclusiv deșeurile de 
ambalaje, se colectează, în mediul 
urban pe platformele plurifamiliale, în 
eurocontainere de 1,1 mc, de culoare 
galbenă, pentru cei care locuiesc la 
blocuri, și în saci din plastic de culoare 
galbenă de către cei care locuiesc la 
case, în mediul urban si rural.

Iată ce trebuie să conțină recipientele 
galbene:

Plastice:
- PET-uri (suc, apă, bere);
- Folie de plastic;
- Pungi și ambalaje de plastic (fără con-
ținut de alimente);
- Flacoane (șampon, detergent, săpun 
lichid);

Metale:
- Conserve (golite de conținut și clă-
tite);
- Doze de metal sau aluminiu;
- Folie de metal;
- Tuburi de alimente și/ sau cosmetice.

Deșeurile reciclabile de sticlă, 
inclusiv deșeurile de ambalaje, se 
colectează separat de celelalte ti-
puri de materiale reciclabile, în eu-
rocontainere tip clopot de 1,5 mc, de 
culoare verde, pe platformele pluri-
familiale, pentru cei care locuiesc 
la blocuri și, respectiv, în zonele de 
gospodării individuale, în același 
tip de eurocontainere amplasate 
în punctele stabilite de autoritățile 
locale. 

Recipientele trebuie să aibă ur-
mătorul conținut:
- Sticlă de sticlă (fără sticlă de geam 
sau parbriz);
- Borcane (fără capac);
- Damigene de sticlă;
- Ambalaje de sticlă de la produse 
cosmetice. 

Deșeurile reciclabile sau fracția uscată din deșeuri formează trei categorii de aur în colectarea separată.
Deşeurile reciclabile de tip hârtie şi carton, golite de conținut, cele din material de tip plastic şi metal și 

deşeurile reciclabile din material de tip sticlă albă/ colorată se colectează, în recipiente de culori diferite, 
în funcție de fracția colectată, inscripționate adecvat, aflate la punctele/ platformele de colectare, pentru 
zona urbană și „din poartă în poartă” în saci din plastic personalizați, pentru gospodăriile din zona urbană și 
pentru zona rurală. 

Se menționează că nu este permis amestecul sticlei cu deşeuri din materiale de tip porţelan/ceramică.



Ce hârtie și carton punem 
în containerul albastru

Ce punem în containerul 
galben, pentru plastic

DA: ambalaje de hârtie și car-
ton curate, ziare, cărți, caiete, 
hârtie de împachetat, pungi 
din hârtie, cutii de carton pen-
tru încălțăminte și alimente 
(paste, orez și altele), cutii de 
detergent, hârtie tipărită și co-
respondență, hârtii care conțin 
și alte materiale (de exemplu 
fereastra de plastic de pe pli-
curile de corespondență sau 
alte ambalaje), cartoane de 
ouă, tuburile de 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, pergament, hârtie de 
copt, pahare și farfurii de 
carton/ plastic sau șervețele. 
Acestea se vor depune în 
containerele pentru deșeuri 

reziduale.
ATENȚIE! Deșeurile de hârtie 

SE DEPOZITEAZĂ USCATE, 
PLIATE ȘI LEGATE, PENTRU 
A REDUCE VOLUMUL LOR. 
Deșeurile de carton SE DE-
POZITEAZĂ USCATE, PLIATE 
ȘI LEGATE, PENTRU A REDUCE 
VOLUMUL LOR. În cazul cutiilor 
de carton voluminoase (cutii 
ambalaj de la TV, masină de 
spălat, frigider) tăiați în bucăți 
cât mai mici cutiile respective 
înainte de depozitare. 

DA: recipiente/ sticle din 
PET (de suc, apă, bere sau 
alte produse alimentare). 
Ambalaje Tetrapak (cutii de 
lapte, de tomate, de sucuri), 
recipiente/ flacoane/ forme 
din HDPE/ PP/ LDPE de la pro-
duse cosmetice, detergenți, 
produse alimentare, folie 
și pungi de plastic, vase din 
plastic pentru flori, de prove-
niență casnică, plastic, forme 
din plastic pentru produsele 
congelate, plase de fructe și 
de legume, mici ambalaje din 
polistiren, saci din plastic, ac-
cesorii pentru haine sau ban-
da pentru legat pachete.

NU: ambalaje mase plastic 



Ce hârtie și carton punem 
în containerul albastru

Ce punem în containerul 
galben, pentru plastic

reziduale.
ATENȚIE! Deșeurile de hârtie 

SE DEPOZITEAZĂ USCATE, 
PLIATE ȘI LEGATE, PENTRU 
A REDUCE VOLUMUL LOR. 
Deșeurile de carton SE DE-
POZITEAZĂ USCATE, PLIATE 
ȘI LEGATE, PENTRU A REDUCE 
VOLUMUL LOR. În cazul cutiilor 
de carton voluminoase (cutii 
ambalaj de la TV, masină de 
spălat, frigider) tăiați în bucăți 
cât mai mici cutiile respective 
înainte de depozitare. 

DA: recipiente/ sticle din 
PET (de suc, apă, bere sau 
alte produse alimentare). 
Ambalaje Tetrapak (cutii de 
lapte, de tomate, de sucuri), 
recipiente/ flacoane/ forme 
din HDPE/ PP/ LDPE de la pro-
duse cosmetice, detergenți, 
produse alimentare, folie 
și pungi de plastic, vase din 
plastic pentru flori, de prove-
niență casnică, plastic, forme 
din plastic pentru produsele 
congelate, plase de fructe și 
de legume, mici ambalaje din 
polistiren, saci din plastic, ac-
cesorii pentru haine sau ban-
da pentru legat pachete.

NU: ambalaje mase plastic 

murdare (produse contami-
nate), tuburi de cauciuc, 
tacâmuri de plastic, jucării, 
brichete, toate recipientele 
din plastic amestecat cu alte 
materiale (aluminiu, hârtie). 
Acestea se vor depozita în 
containerele de deșeuri rezi-
duale.



Ce metale punem în 
containerul galben, 
alături de plastic

Ce punem în containerul 
verde, pentru sticlă

DA: conserve, doze din alu-
miniu/ metal, folie de metal, 
tuburi metalice de alimente și/ 
sau cosmetice.

NU: cuțite, bucăți din me-
tal provenite din construcții, 
cutii de vopsea, cabluri meta-
lice, lustre, deșeuri electrice, 
obiecte de decor, resturi de 
tâmplărie metalică.

ATENȚIE! Nu aruncați con-
servele în coșul de reciclare 
înainte de curățare, desfăcute 
doar până la jumătate. Ca-
pacele trebuie scoase com-

plet de pe cutie și puse în inte-
riorul conservei, după clătire. 
Dacă alimentele sau lichidele 
sunt lăsate în cutii, acestea 
pot contamina un întreg lot de 
materiale reciclabile.

DA: deșeurile de ambalaje 
din sticlă și sticlele de orice 
culoare (albă, maro, verde, 
etc), fără dop, borcane fără 
capac metalic sau din plas-
tic, ambalaje din sticlă de 
la produse cosmetice, fla-
coane din sticlă, damigene 
din sticlă.



Ce metale punem în 
containerul galben, 
alături de plastic

Ce punem în containerul 
verde, pentru sticlă

DA: deșeurile de ambalaje 
din sticlă și sticlele de orice 
culoare (albă, maro, verde, 
etc), fără dop, borcane fără 
capac metalic sau din plas-
tic, ambalaje din sticlă de 
la produse cosmetice, fla-
coane din sticlă, damigene 
din sticlă.

NU: ambalaje din sticlă mur-
dare sau cu conținut de ali-
mente ori alte produse, ce-
ramică și porțelan, ochelari, 
vase de Jena, cristal, becuri, 
neoane, alte obiecte de ilu-
minat, geam provenit din ac-
tivitățile de construire și/ sau 
desființare, parbrize.



DA: deșeuri solide de mari dimensiuni (mobi-
lier, obiecte de uz casnic, obiecte sanitare, sal-
tele, covoare, schiuri etc), alte obiecte mari de 
folosință îndelungată, care nu pot fi preluate cu 
sistemele obișnuite de colectare a deșeurilor 
municipale, neasimilabile deșeurilor menajere.

NU: deșeuri de echipamente electrice și elec-
tronice, precum frigidere, televizoare, mașini 
de spălat, cuptoare cu microunde, transfor-
matori și condensatori, deșeuri reziduale sau 
reciclabile.

COLECTAREA: deșeurile voluminoase, din 
cauza dimensiunilor, nu pot fi colectate prin 
sistemul comun de colectare a deșeurilor 
municipale ci sunt colectate periodic și  trans-

DA: baterii și acumulatori uzați, stingătoare 
de incendiu, doze de spray de orice fel, reci- 
piente sub presiune, agenți de răcire, ambalaje 
primare de la agenți de spălare și curățare, la-
curi și vopsele uzate, grăsimi, ceară, cernelu-
ri, tonere, cleiuri și adezivi, uleiuri, lichide de 
frână și lubrifianți.

NU: recipiente din plastic de la alimente și 
produse cosmetice, echipamente electrice, 

deșeuri menajere, deșeuri reciclabile.
ATENȚIE! Deșeurile periculoase nu trebuie 

amestecate cu alte categorii de deșeuri (rezi-
duale, reciclabile, de construcții, electrice, 
voluminoase etc) și trebuie păstrate în gos-
podărie, în afara programelor de colectare, 
putând fi depuse în punctele de colectare o 
dată cu începerea campaniilor stabilite la  
începutul anului în curs, popularizate prin 
diferite mijloace de informare.

În timpul campaniilor de colectare a acestor 
deșeuri, cetățenii le pot depune în containerele 
special amplasate, lângă sediul primăriei, pen-
tru zonele rurale și în punctele de colectare 
anunțate, în zonele urbane.

COLECTAREA deșeurilor menajere periculoase 
se realizează cu mașini specializate pentru co-
lectarea și transportul deșeurilor periculoase, 
după un program stabilit la începutul anului, 
în puncte fixe. Atât programul de colectare, 
cât și punctele de staționare ale mașinii vor fi 
comunicate cetățenilor din fiecare unitate ad-
ministrativ-teritorială, la începutul fiecărui an. 
Deșeurile periculoase menajere colectate vor 
fi transportate și stocate temporar în spatiile 
special amenajate în acest scop. Preluarea, 
stocarea temporară, precum și tratarea și 
eliminarea deșeurilor periculoase menajere 
se realizează de către operatori, în condițiile 
legii.

Cum colectăm deșeurile 
periculoase din gospodării

Deșeurile voluminoase, colectate 
gratuit, de patru ori pe an



DA: deșeuri solide de mari dimensiuni (mobi-
lier, obiecte de uz casnic, obiecte sanitare, sal-
tele, covoare, schiuri etc), alte obiecte mari de 
folosință îndelungată, care nu pot fi preluate cu 
sistemele obișnuite de colectare a deșeurilor 
municipale, neasimilabile deșeurilor menajere.

NU: deșeuri de echipamente electrice și elec-
tronice, precum frigidere, televizoare, mașini 
de spălat, cuptoare cu microunde, transfor-
matori și condensatori, deșeuri reziduale sau 
reciclabile.

COLECTAREA: deșeurile voluminoase, din 
cauza dimensiunilor, nu pot fi colectate prin 
sistemul comun de colectare a deșeurilor 
municipale ci sunt colectate periodic și  trans-

portate de către operatorul serviciului de salu-
brizare, la cel mai apropiat centru de colecta-
re deșeuri voluminoase situat în incinta stației 
de transfer, după un program stabilit și apro-
bat de către autoritățile administrației publice 
locale și comunicat populației și operatorilor 
economici, în mass-media.

În afara acestui program, orice deținător de 
deșeuri voluminoase poate duce obiectele 
res pective, pe cheltuiala proprie, la centrele 
de colectare deșeuri voluminoase și periculoa-
se din deșeuri menajere, ori poate contacta 
operatorul de salubritate zonal pentru ridica-
rea acestora, urmând a achita contravaloarea 
serviciului către operatorul de salubritate.

deșeuri menajere, deșeuri reciclabile.
ATENȚIE! Deșeurile periculoase nu trebuie 

amestecate cu alte categorii de deșeuri (rezi-
duale, reciclabile, de construcții, electrice, 
voluminoase etc) și trebuie păstrate în gos-
podărie, în afara programelor de colectare, 
putând fi depuse în punctele de colectare o 
dată cu începerea campaniilor stabilite la  
începutul anului în curs, popularizate prin 
diferite mijloace de informare.

În timpul campaniilor de colectare a acestor 
deșeuri, cetățenii le pot depune în containerele 
special amplasate, lângă sediul primăriei, pen-
tru zonele rurale și în punctele de colectare 
anunțate, în zonele urbane.

COLECTAREA deșeurilor menajere periculoase 
se realizează cu mașini specializate pentru co-
lectarea și transportul deșeurilor periculoase, 
după un program stabilit la începutul anului, 
în puncte fixe. Atât programul de colectare, 
cât și punctele de staționare ale mașinii vor fi 
comunicate cetățenilor din fiecare unitate ad-
ministrativ-teritorială, la începutul fiecărui an. 
Deșeurile periculoase menajere colectate vor 
fi transportate și stocate temporar în spatiile 
special amenajate în acest scop. Preluarea, 
stocarea temporară, precum și tratarea și 
eliminarea deșeurilor periculoase menajere 
se realizează de către operatori, în condițiile 
legii.

Cum colectăm deșeurile 
periculoase din gospodării

Deșeurile voluminoase, colectate 
gratuit, de patru ori pe an



COLECTAREA deșeurilor de echipamente electrice 
și electronice (DEEE) este un serviciu diferit de 
colectarea deșeurilor din toate celelalte categorii 
și este asigurat gratuit de companii care dețin au-
torizații speciale pentru această activitate. Pen-
tru accesarea acestui serviciu este suficientă o 
simplă căutare pe internet „colectare deșeuri 
electrice Hunedoara”, pentru a avea acces la 
cel puțin trei platforme de acest fel. Prin inter-
mediul acestora puteți comanda, online sau 
telefonic, serviciul de colectare de la domiciliu 
sau de la sediul firmei, funcție de cantitatea și 
tipul echipamentelor sau puteți afla punc-
tele de colectare. 

Conform reglementărilor europene, 
DEEE se împart în mai multe catego-
rii:

- Aparate de uz casnic de mari di-
mensiuni (frigidere, congelatoare, 
mașini de spălat);

- Aparate de uz casnic de mici di-
mensiuni (aspiratoare, fiare de căl-
cat, filtre de cafea);

- Echipamente informatice și de 
telecomunicații (calculatoare, tele-
foane);

- Echipamente de larg consum (televi-
zoare, aparate radio, foto și video);

- Echipamente de iluminat (becuri fluo-
rescente, lămpi);

- Unelte electrice și electronice (echipamente 
de strunjit, frezat, șlefuit);

- Jucării, echipamente sporti ve și de agrement 
(mașinuțe electrice, console);

- Dispozitive medicale;
- Instrumente de supraveghere și control (de-

tectoare de fum, termostate);
- Distribuitoare automate (de băuturi, ali-

mente, bani).

Predă responsabil deșeurile 
de echipamente electrice 
și electronice!



- Conform Legii nr 101/2006, utilizatorii serviciilor de 
salubrizare sunt obligați să încheie contracte de prestări 
servicii cu operatorul licențiat, în caz contrar fiind pasibili 
de amendă cuprinsă între 500 și 1.000 de lei. 

- De asemenea, neasigurarea precolectării separate 
a deșeurilor în recipientele asigurate de operator, din 

spațiile special amenajate se sancționează cu 
amenzi cuprinse între 100 și 300 de lei.

- Alte interdicții vizează abandonarea deșeu-
rilor, eliminarea deșeurilor în afara spațiilor au-

torizate în acest scop și incendierea deșeurilor 
de orice fel. Conform Art 20, lit c, punctele 3, 

4 și 5, din Ordonanța de Urgență nr. 92/2021 
privind regimul deșeurilor, nerespecta-
rea acestor prevederi se sancționează cu 
amendă de la 10.000 de lei la 20.000 de lei, 
pentru persoane fizice și de la 50.000 de 
lei, la 70.000 de lei, pentru cele juridice.
- Mai mult, conform Articolului 30, punctele 

4 și 5, din același document, „persoanele fizice 
au obligația să depună deșeurile provenite din gos-

podărie, pe tipuri, în sistemul de colectare separată 
a deșeurilor municipale gestionate de ope ratorii eco-
nomici prevăzuți în Legea nr.101/2006, republicată, cu 
modificările ulterioare”, respectiv „persoanele fizice 
care dețin în gospodărie uleiuri vegetale folosite sunt 
obligate să predea cu titlu gratuit întreaga cantitate 
numai operatorilor economici autorizați să desfășoare 

activități de salubritate, colectare, valorificare și/ sau 
de eliminare a uleiurilor uzate”. În caz contrar, amenda 

este de la 10.000 de lei, la 20.000 de lei, pentru persoa-
nele fizice și de la 50.000 de lei, la 70.000 de lei, pentru 
cele juridice.

Predă responsabil deșeurile 
de echipamente electrice 
și electronice!

Se dau amenzi 
de zeci de mii 
de lei, pentru 

încălcarea 
legii deșeurilor



SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT 
AL DEȘEURILOR HUNEDOARA

ZONA 1 BRAD 
DESERVITĂ DE 

STAȚIA DE 
TRANSFER BRAD

- Municipiul Brad și localitățile rurale 
aparținătoare: Mesteacăn, Potingani, 

Ruda-Brad, Tărățel și Valea Bradului;
- Comunele Baia de Criș, Băița, Blăjeni, 

Buceș, Bucureșci, Bulzeștii de Sus, 
Crișcior,  Luncoiu de Jos, Ribița, Vața 

de Jos, Vălișoara și Tomești.

ZONA 2 HAȚEG 
DESERVITĂ DE STAȚIA 
DE TRANSFER HAȚEG

- Orașul Hațeg și localitățile rurale 
aparținătoare: Silvașu de Jos, Silvașu de 

Sus;
- Comunele Pui, Răchitova, Râu de Mori, 

Sălașu de Sus, Sarmizegetusa, Bretea 
Română, Densuș, General Berthelot, 

Sîntămăria Orlea și Totești.
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ZONA 2 HAȚEG 
DESERVITĂ DE STAȚIA 
DE TRANSFER HAȚEG

- Orașul Hațeg și localitățile rurale 
aparținătoare: Silvașu de Jos, Silvașu de 
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- Comunele Pui, Răchitova, Râu de Mori, 

Sălașu de Sus, Sarmizegetusa, Bretea 
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Sîntămăria Orlea și Totești.

ZONA 3 CENTRU 
DESERVITĂ DE CENTRUL INTEGRAT DE 

MANAGEMENT AL DEȘEURILOR DIN BÂRCEA MARE
- Municipiul Deva și localitățile rurale aparținătoare: Archia, Bârcea Mică și Cristur;
- Municipiul Hunedoara și localitățile rurale aparținătoare: Boș, Groș, Hășdat și 
Peștișu Mare;
- Municipiul Orăștie;
- Orașul Călan și localitățile rurale aparținătoare: Batis, Călanu Mic, Grid, Nădăș-
tia de Jos, Nădăștia de Sus, Ohaba Streiului, Sâncrai, Sântămăria de Piatră, Strei, 
Streisăcel și Valea Sângeorgiului;
- Orașul Geoagiu și localitățile rurale aparținătoare: Aurel Vlaicu, Băcâia, Bozeș Cig-
mău, Gelmar, Geoagiu Băi, Homorod , Mermezeu Văleni, Renghet și Văleni;
- Orașul Simeria și localitățile rurale aparținătoare: Bârcea Mare, Cărpiniș, Sântan-
drei, Săulești, Simeria Veche și Uroi;
- Comunele Băcia, Boșorod, Certeju de Sus, Cârjiți, Balșa, Hărău, Mărtinești, Orăș-
tioara de Sus, Peștișu Mic, Beriu, Rapoltu Mare, Romos, Bătrâna, Bunila, Cerbăl, 
Ghelari, Șoimuș, Teliucu Inferior, Turdaș, Lelese, Lunca Cernii de Jos, Toplița, Brăniș-
ca, Burjuc, Dobra, Gurasada, Ilia, Lăpugiu de Jos, Vorța, Vețel și Zam.



    www.braicata.ro;                             www.hunedoararecicleaza.ro 
    Dispecerat: 0254.267.233                  E-mail: office@braicata.ro
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re© Reproducerea oricărui text din publicația “Ghidul colectării separate a deșeurilor” 
este interzisă, în lipsa consimțământului prealabil al SC Brai-Cata SRL.

Acest ghid este tipărit pe hârtie și este 100% reciclabil. Când nu vă mai folosește vă rugăm să îl depozitați 
în containerul albastru sau în sacul general pentru deșeuri reciclabile! Din respect pentru resurse!

INTERNET BANKING - Aceasta este o 
opțiune accesibilă prin intermediul 
orică rei aplicații bancare asociată 
contului utilizatorilor, atât de pe 
com   puter, cât și de pe telefonul 
mobil.  
Cum se procedează: 
După deschiderea aplicației și 
au  tentificarea cerută de bancă, 
a  peși opțiunea „Plată”, pentru a 
des  chide pagina în care poți com-
pleta contul de plată al furnizorului, 
suma de plată și detaliile legate de 
numărul facturii sau codul de cli-
ent.
Plata va fi realizată după ce con-
firmi printr-un cod PIN sau prin 
intermediul aplicației token, datele 
de securitate cerute de bancă, 
pentru a permite efectuarea plății.

PAYPOINT este principalul ope-
rator de încasare plăți, încăr-
care electronică și transfer 
de bani, în puncte comerciale. 
Cum se procedează: 
- Plata facturilor Brai-Cata se 
realizează prin scanarea cod-
ului de bare de pe factura ti-
părită sau digitală şi menționa-
rea sumei de plată. Se poate 
plăti în baza facturii curente 
sau utilizând o factură mai 
veche şi precizând vânzătoru-
lui suma care urmează să fie 
achitată. Se poate plăti şi altă 
sumă decât cea de pe factură. 

BRAICATA.ro sau AQMETER.com - 
oferă posibilitatea plății directe a 
facturilor pentru serviciile de salu-
britate Brai-Cata.
Cum se procedează:
- Intră pe  BRAICATA.RO sau pe 
AQMETER.COM și creează-ți un 
cont online, apoi autentifică-te 
în contul creat, accesează pagi-
na  CONTRACT și achită contra-
valoarea facturii! Pentru pri     mirea 
facturii în format electronic, bi-
fează opțiunea „FACTURA ELEC-
TRONICĂ” specificând adresele 
de email la care dorești să primeș-
ti documentul de plată. Prin servi-
ciul de notificări Annuntia, integrat 
în portalul online, poți beneficia și 
de notificări prin Email, SMS și me-
saje push:  confirmarea de plată 
a facturilor, depășirea scadenței 
facturilor ori furnizarea serviciilor 
de salubritate în zona ta. Pentru a 
primi notificări push în aplicație, 
trebuie să ai instalată, însă apli-
cația mobilă Aqmeter.

UN-DOI este o aplicație prin intermediul căreia poți plăti facturi, asigurări 
sau roviniete, îți poți încărca telefonul în orice rețea și poți alimenta con-
tul de gaming sau TV. Aceasta oferă mai multe opțiuni de plată.
Cum se procedează: 
- Debit direct - transfer automat realizat de bancă în contul furnizorului 
pe baza unui acord prin care banca este mandatată să efectueze aces-
te plăți, în baza raportului de încasări și a contravalorii facturilor trans-
mise de furnizor la bancă. 
- Depunere numerar în roboți bancari - În acest fel, plata se efectuează 
la robotul bancar situat în incinta sau exteriorul băncii prin scanarea 
codului unic de bare alocat fiecărui partener UN-DOI. 
- Depunere la ghișeul băncii – pentru această modalitate de plată 
agențiile partenere sunt: CEC Bank, Credit Europe Bank și OTP Bank.

PAGO - oferă, de asemenea, 
posibilitatea efectuării a nu-
meroase plăți, printr-o singură 
aplicație mobilă.
Cum se procedează: 
După instalarea aplicației pe tele-
fonul mobil, alegi furnizorul de 
servicii, apoi creezi un cont cu 
adresa de e-mail sau te conectezi 
prin Facebook, Google sau Apple.
Pentru a plăti, alegi furnizorul, 
adaugi detaliile de autentificare 
(codul de client) și apeși „conec-
tează cont”. În cazul în care nu ai 
cont online pe pagina furnizor-
ului de servicii, aplicația te di-
recționează către pagina în care îl 
poți crea. Sunt acceptate carduri 
Visa, Mastercard sau Maestro.

5 METODE 
DE PLATĂ A 

FACTURII 
BRAI-CATA


