
u  Zonare (limite) - ZONA DE BLOCURI: ORAȘ GHIMBAV
 
u În ce colectăm: saci și eurocontainere
 - Deșeuri de hârtie – carton
 - Deșeuri de plastic – metal
 - Deșeuri de sticlă

u  Când se colectează deșeurile:  
                 Program începând cu data de 1 august

DEȘEURI MENAJERE: LUNI / MIERCURI / VINERI

DEȘEURI RECICLABILE: 
 • PLASTIC - METAL
 • HÂRTIE - CARTON
 • STICLĂ - MARȚI (PRIMA ȘI A TREIA DIN LUNĂ)

DE REȚINUT!
u  Conform OUG 74/2018 colectarea separată a deșeurilor este 

obligatorie.
u  Este interzisă depozitarea deșeurilor reciclabile în recipientul 

pentru deșeuri menajare.
u  Deșeurile reciclabile, după colectare, sunt supuse activității de 

sortare.
u  Pentru colectarea neconformă se aplică sancțiunile 

prevăzute în regulamentul de salubrizare.

MIERCURI ȘI
SÂMBĂTĂ

PENTRU UN GHIMBAV CURAT

Primăria Ghimbav
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• Orice ambalaj, cutii, din carton sau hârtie;
• Ziare, reviste, cărţi;
• Hârtie tipărită şi corespondenţă;
• Caiete folosite.
Toate deşeurile trebuie să fie curate şi neimpregnate!

• PET-uri de orice tip; orice tip de folii de plastic;
• Doze de aluminiu şi conserve metalice;
•  Ambalaje din plastic (pungi, sacoşe, recipiente şampon, 

detergent, etc.). 
Toate deşeurile trebuie să fie curate şi neimpregnate!

•  Ambalaje de sticlă de orice culoare 
  (albă, maro, verde) - fără dop;
• Borcane – fără capac;
• Orice alte ambalaje de sticlă. 
Toate deşeurile trebuie să fie curate!

ÎN EUROCONTAINERUL / 
SACUL ALBASTRU 
SE COLECTEAZĂ HÂRTIE:

ÎN EUROCONTAINERUL/
SACUL VERDE SE 
COLECTEAZĂ STICLĂ:

ÎN EUROCONTAINERUL/
SACUL  GALBEN SE 
COLECTEAZĂPLASTIC-
METAL:

INFORMAŢII DETALIATE 
DESPRE MODUL DE 
COLECTARE SELECTIVĂ A 
DEŞEURILOR RECICLABILE



u  Zonare (limite) - ZONA DE CASE: ORAȘ GHIMBAV
 
u În ce colectăm: Pubelă 
 - Deșeuri de hârtie -  carton
 - Deșeuri de plastic – metal
 - Deșeuri de sticlă

u  Când se colectează deșeurile: 
Program începând cu data de 1 august

DESEURI MENAJERE: MARȚI / MIERCURI

DEȘEURI RECICLABILE: 
 • PLASTIC - METAL - MIERCURI 
  (PRIMA ȘI A TREIA DIN LUNĂ)
 • HÂRTIE - CARTON - MIERCURI 
  (A DOUA ȘI A PATRA DIN LUNĂ)
 • STICLĂ - MARȚI (PRIMA DIN LUNĂ)

DE REȚINUT!
u  Conform OUG 74/2018 colectarea separată a deșeurilor este 

obligatorie.
u  Este interzisă depozitarea deșeurilor reciclabile în recipentul 

pentru deșeuri menajare.
u  Deșeurile reciclabile, după colectare, sunt supuse activității 

de sortare.
u  Pentru colectarea neconformă se aplică sancțiunile 

prevăzute în regulamentul de salubrizare.

str. Vlad Țepeș nr. 13, 
Brașov, România 
Dispecerat COMPREST SA: 0268 516 871
comprest@comprest.ro
www.comprest.ro

PENTRU UN GHIMBAV CURAT

Primăria Ghimbav



• Orice ambalaj, cutii, din carton sau hârtie;
• Ziare, reviste, cărţi;
• Hârtie tipărită şi corespondenţă;
• Caiete folosite.
Toate deşeurile trebuie să fie curate şi neimpregnate!

• PET-uri de orice tip; orice tip de folii de plastic;
• Doze de aluminiu şi conserve metalice;
•  Ambalaje din plastic (pungi, sacoşe, recipiente şampon, 

detergent, etc.).
Toate deşeurile trebuie să fie curate şi neimpregnate!

•  Ambalaje de sticlă de orice culoare 
  (albă, maro, verde) - fără dop;
• Borcane – fără capac;
• Orice alte ambalaje de sticlă. 
Toate deşeurile trebuie să fie curate!

ÎN EUROPUBELA CU 
CAPAC  ALBASTRU 
SE COLECTEAZĂ HÂRTIE:

ÎN EUROPUBELA CU CAPAC 
VERDE SE COLECTEAZĂ
STICLĂ:

ÎN EUROPUBELA CU CAPAC  
GALBEN SE COLECTEAZĂ
PLASTIC-METAL:

INFORMAŢII DETALIATE 
DESPRE MODUL DE 
COLECTARE SELECTIVĂ A 
DEŞEURILOR RECICLABILE


