
Gestionarea eficientă a deșeurilor este un pas important în procesul 
de modernizare a județului nostru. În acest scop a luat naștere 

Sistemul integrat de management al deșeurilor solide, proiect realizat de 
Consiliul Județean Vaslui și cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare 

Regională în cadrul Programului Operațional Sectorial „Mediu”.
 

Proiectul constă în modernizarea sistemului 
de colectare, depozitare și sortare a deșeurilor. 

Pe scurt, se dorește alinierea întregului sistem de salubritate 
al județului Vaslui la standardele europene în vigoare pentru 

o mai bună gestionare a deșeurilor.
 

Un alt punct foarte important din cadrul proiectului este construirea unui 
sistem care să asigure colectarea majorității deșeurilor din mediul rural 

și pe cât posibil, reciclarea lor. 

COLECTEAZĂ SELECTIV 
și ajută-ne să păstrăm județul curat! 

Felul în care o comunitate
MENȚINE CURĂȚENIA
spune multe despre aceasta!
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CONTACT

Consiliul Județean Vaslui, UIP – Mădălina Nistor, Manager Proiect
Pentru mai multe informații despre proiect, apelează numărul de telefon 0335.405.350 

sau accesează site-ul www.simdsvs.ro

COLECTEAZĂ SELECTIV!
Din respect pentru natură.

Sistem integrat de management
al deșeurilor solide în județul Vaslui

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operațional Sectorial „Mediu”,
Axa prioritară 2 - Sector managementul deșeurilor / reabilitarea terenurilor poluate istoric

Respect pentru comunitate!

Vrem să menținem un Vaslui curat. 
De acum, fiecare ambalaj 
are un loc special destinat. 

Fii responsabil!



HÂRTIE / CARTONHÂRTIE / CARTON PLASTIC / METALPLASTIC / METAL

Unul dintre cele mai la îndemână moduri în care îți poți ajuta
județul să se dezvolte sănătos este să colectezi selectiv! 

Pentru o colectare selectivă eficientă, vor fi instalate containere 
speciale, dedicate fiecărui tip de deșeu. Folosește-le cum trebuie!

Se colectează selectiv: PET-uri, caserole 
și farfurii de plastic (spălate în prealabil), 
pungi de plastic, doze din aluminiu, spray.

Se colectează selectiv: ziare, reviste, cutii 
din carton, ambalaje din carton de la 

sucuri și lactate, caiete, pungi de hârtie.

NU  se colectează selectiv: deșeuri 
din hârtie și carton umede sau 

contaminate (impregnate cu grăsimi, 
sânge etc.), hârtie cerată, ambalaje 

mixte (hârtie și metal de ex.)

NU  se colectează selectiv: ambalaje de 
plastic care au conținut substanțe toxice, 

corozive sau ulei de motor, seringi, 
ghivece, folie de plastic murdară, folie de 
aluminiu, veselă și tacâmuri din metal.

STICLĂSTICLĂ

Se colectează selectiv: 
sticle de diferite culori, 

borcane. 

NU  se colectează selectiv: 
geamuri, oglinzi, 

becuri, ceramică și porțelan, 
veselă și pahare.

REZIDUURIREZIDUURI

Se colectează selectiv: 
deșeuri rezultate din gospodărie, 

altele decât cele colectate selectiv.

NU  se colectează selectiv: 
scânduri, moloz, baterii, deșeuri chimice, 
deșeuri voluminoase, deșeuri periculoase.




