
`Unde se duc gunoaiele cand se duc`: de anul viitor, aruncam gunoiul in patru pubele separate

   Cel mai important proiect de mediu din județul Sibiu – cel pentru colectarea selectivă a
deșeurilor – va fi implementat anul viitor, pentru acest an fiind prevăzute finalizarea lucrărilor de
construcție și a achizițiilor de echipamente.  

   Practic, sibienii vor trebui să fie atenți la modul in care iși aruncă gunoaiele, impărțite in patru
categorii: biodegradabile (pubelele maro), din hartie sau carton (pubele albastre), din plastic sau metal
(pubele galbene) sau din sticlă (pubelele verzi). Colectarea deșeurilor biodegradabile va fi făcută doar in
municipiile Sibiu și Mediaș.
   Chiar și așa selectate, gunoaiele tot vor ajunge la stația de sortare de la Șura Mică. Aici, deșeurile vor fi
descărcate pe două benzi de sortare, unde lucrează cate zece oameni. Deșeurile vor fi din nou triate și de
aceștia, urmand a fi impărțite in aceleași patru categorii, plus cea a deșeurile ce nu mai pot fi valorificate
și care vor ajunge in groapa de gunoi de la Cristian.  "Partea de implementare a acestui proiect va fi mai
grea decat partea aceasta, de construcție și achiziție ", apreciază vicepreședintele CJ Sibiu, Ioan Banciu.
Practic, toți oamenii județului vor trebui să invețe rostul culorilor din sistemul de colectare selectivă. Căci
sunt mai multe decat cele patru amintite pană acum: vor mai fi pubelele sau containerele gri, pentru
deșeurile reziduale. Apoi, un tratament special va fi acordat echipamentelor electrice și electronice,
deșeurilor voluminoase, a celor din construcții și demolări și a deșeurilor periculoase menajere.  

   Autorităţile judeţene spun că, pentru inceput, nu vor fi sancţionaţi cei care nu respectă regulile
colectării selective a deşeurilor. Dar nu exclud ca, in viitor, cei care aruncă hartia la plastic sau sticla la
metal – de exemplu - să nu suporte şi diferite consecinţe.  

   
   Termen final, august 2015
   
   Autoritățile județene au făcut o prezentare a proiectului "Sistemul integrat de management al deșeurilor
in județul Sibiu ", proiect care – in vara lui 2012 – avea mari intarzieri, antreprenorul general intrase in
insolvență, existand riscul real de a pierde finanțarea europeană.  "Este un proiect care ne-a dat la inceput
bătăi de cap. Am schimbat intreaga echipă de proiect, acum pot să spun acest lucru. Progres fizic al
lucrărilor este de 81%. in august 2015 vrem să incheiem acest proiect, iar județul Sibiu să aibă un sistem
modern de colectare selectivă a deșeurilor ", a declarat președintele CJ Sibiu, Ioan Cindrea. Cu o valoare
de aproximativ 100 de milioane de lei, proiectul este implementat de autoritatea județeană.
   Actualul stadiu al proiectului – lucrările – presupune ridicarea unei stații de sortare a deșeurilor la Șura
Mică și a două stații de compost, la Șura Mică și Tarnava. in plus, in proiect este inclusă și inchiderea
gropilor de gunoi neconforme de pe teritoriul județului.
   in procedură de derulare este achiziția de echipamente de colectare: in total, peste 100.000 de
recipiente, de dimensiuni și utilități diferite. in pregătire sunt licitațiile pentru atribuirea gestionării
colectării și transportului deșeurilor, iar o altă licitație va fi organizată pentru atribuirea serviciilor de
gestionare a stației de sortare și a celor de compost.
   
   Nimic să nu se piardă...
   
    "Ținta acestui proiect este de a reduce cantitățile de deșeuri depozitate in groapa de la Cristian. Acesta
este un proiect de succes ", asigură vicepreședintele Ioan Banciu. Practic, pe langă diferitele modalități de
selectare a deșeurilor, in cadrul proiectului se incearcă inclusiv valorificarea deșeurilor biodegradabile ce
pot deveni compost. Stația de la Șura Mică și cea de la Tarnava au o capacitate de 16.800 tone/an,
respectiv 7.800 tone pe an. in aceste stații, aceste deșeurile – după selectare – sunt depozitate pe rampe
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speciale, cu sisteme de aerisire și umectare, cu spații speciale de depozitare ulterioară, astfel incat in
aproximativ două luni, aceste deșeuri să poată fi vandute ca și ingrășămant.
   
   Cum vom arunca, de la anul, gunoaiele
   
   Deșeurile de hartie și carton
   
   Unde le poți colecta – in debara sau in cămară, intr-un colț al bucătăriei, intr-o pungă mai mare sau un
sac de gunoi.
   La ce trebuie să ai grijă – să colectezi deșeuri in general curate. De exemplu, nu se pun: ambalajul de la
unt, șervețelele folosite sau farfuriile de hartie de unică folosință foarte murdare.
   
   Ce deșeuri poți colecta:
   Ziare, reviste, pliante și cataloage de prezentare, cărți vechi de telefon;
   Hartie tipărită și corespondență veche, plicuri, agende și caiete vechi;
   Ambalaje de hartie și carton curate (de la mancare, de la cosmetice, de la imbrăcăminte și
incălțăminte);
   Hartie de impachetat folosită;
   Cartoane de ouă;
   Pungi de hartie care nu mai pot fi folosite;
   Tuburile de la prosoapele de bucătărie din hartie și de la hartia de toaletă;
   Farfurii și pahare de unică folosință folosite (dacă nu sunt foarte murdare).
   
   Ce deșeuri NU poți colecta:
   Şervețele de hartie folosite;
   Scutece de unică folosință și tampoane;
   Ambalaje de hartie foarte murdare;
   Veselă de unică folosință foarte murdară;
   Ambalajele de carton de la lapte sau sucuri de fructe.
   Ce faci cu ele – aruncă-le in recipienții cu capac albastru (pubele, containere sau igloo).
   
   
   Deșeurile de plastic și metal
   
   Unde le poți colecta – in debara sau in cămară, intr-un colț al bucătăriei, intr-o pungă mai mare sau un
sac de gunoi. Le poți colecta impreună, deoarece așa sunt colectate și in recipienți – pubele sau
containere.
   La ce trebuie să ai grijă – să colectezi deșeuri care nu conțin urme de substanțe periculoase – de
exemplu ambalajele de la diverse vopseluri sau agenți de curățare. Acestea sunt deșeuri periculoase și se
colectează separat.
   
   Nu este necesară spălarea ambalajelor inainte de a fi aruncate!
   
   Ce deșeuri poți colecta:
   Orice fel de ambalaje de plastic (de la mancare, de la cosmetice, de la imbrăcăminte și incălțăminte);
   Pungi și sacoșe care nu mai pot fi utilizate, golite de conținut;
   Folii de plastic protectoare (de la ambalarea produselor electrice);
   Sticle de plastic de la băuturi (PET-uri);
   Cutii de medicamente goale;
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   Jucării de plastic ce nu mai pot fi folosite;
   Cutii de plastic, ligheane și ghivece de flori sparte, veselă de plastic;
   Ambalaje de metal golite de conținut (cutii de conserve, doze de băuturi din aluminiu), inclusiv de la
mancarea de animale;
   Folie de aluminiu;
   Tuburi de spray-uri goale;
   Ambalajele de carton de la lapte sau sucuri de fructe.
   
   Ce deșeuri NU poți colecta:
   Cutii de la vopsele, diluanți și de la alte substanțe chimice periculoase;
   Deșeuri de echipamente electrice și electronice, chiar dacă sunt din metal;
   Baterii uzate;
   Seringi folosite și alte deșeuri medicale din plastic sau metal.
   Ce faci cu ele – aruncă-le in recipienții cu capac galben (pubele, containere sau igloo)
   
   Deșeurile de sticlă
   
   Unde le poți colecta – in debara sau in cămară, intr-un colț al bucătăriei, intr-o pungă mai mare sau un
sac de gunoi.
   La ce trebuie să ai grijă – să colectezi doar deșeurile de ambalaje. Alte resturi de sticlă (de exemplu de
la un geam spart) nu se colectează impreună cu acestea.
   
   Nu este necesară spălarea ambalajelor inainte de a fi aruncate!
   
   Ce deșeuri poți colecta:
   Orice fel de ambalaje de sticlă care nu mai pot fi returnate (sticle de bere, vin, băuturi spirtoase și
răcoritoare) de orice culoare (albă, maro sau verde);
   Ambalaje de sticlă de la produsele cosmetice (sticle de parfum).
   
   Ce deșeuri NU poți colecta:
   Orice ambalaj de sticlă contaminat cu substanțe periculoase (vopsea, diluant, produși petrolieri etc.);
   Resturi de ceramică (ex. farfurii sparte);
   Geamuri sau oglinzi sparte;
   Becuri și neoane.
   Ce faci cu ele – aruncă-le in recipienții cu capac verde (pubele, containere sau igloo).
   
   
   Deșeurile biodegradabile
   
   Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor implementat in județul Sibiu presupune colectarea separată
a deșeurilor biodegradabile menajere in municipiile Sibiu și Mediaș.
   
   Unde le poți colecta – intr-un recipient pus undeva in bucătărie (să-ți fie la indemană), recipient in care
pui o pungă de plastic (de preferat deja utilizată).
   
   La ce trebuie să ai grijă – deșeurile biodegradabile pe care le colectezi să nu fie ambalate. Nu arunca
uleiul rămas de la gătit sau alte lichide in recipientul in care colectezi deșeurile biodegradabile.
   
   Ce deșeuri poți colecta:
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   Resturi de mancare gătită care nu mai poate fi consumată;
   Coji și alte resturi de fructe și legume;
   Resturi de carne și pește, inclusiv oase;
   Resturi de orez, de paste, de fasole și alte cereale;
   Coji de ouă, coji de nuci;
   Resturi de produse lactate (branză, iaurt, smantană etc.);
   Pliculețe de ceai folosite, zaț de cafea;
   Resturi de paine, de prăjituri și alte produse de patiserie;
   Produse alimentare expirate (numai după ce le verifici dacă s-au stricat sau nu).
   
   Ce deșeuri NU poți colecta:
   Orice fel de ambalaj;
   Lichide, cum ar fi resturi de supă sau de lapte;
   Ulei folosit sau alte grăsimi lichide;
   Mucuri de țigări;
   Orice alte deșeuri care nu sunt resturi alimentare.
   Ce faci cu ele – aruncă-le in recipienții cu capac maro (pubele sau containere).
   
   Sursa: sibiulrecicleaza.ro

Cuvinte cheie: judetul sibiu  colectarea selectiva a deseurilor  deseuri  sibienii
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