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REZIDUURIREZIDUURI

HÂRTIE / CARTONHÂRTIE / CARTON

PLASTIC / METALPLASTIC / METAL

Se colectează selectiv: 
ziare, reviste, cutii din carton, ambalaje din carton de la 
sucuri și lactate, caiete, pungi de hârtie.

STICLĂSTICLĂ
Se colectează selectiv: 
sticle de diferite culori, 
borcane. 

Se colectează selectiv: 
deșeuri rezultate din 
gospodărie, 
altele decât cele 
colectate selectiv.
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COLECTEAZĂ
SELECTIV!

Din respect pentru natură.
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Axa prioritară 2 - Sector managementul deșeurilor / 

reabilitarea terenurilor poluate istoric

Sistem integrat de management
al deșeurilor solide în județul Vaslui

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

Respect pentru comunitate!

Respect
pentru comunitate!



Care este în prezent situația 
județului nostru în ceea ce privește 
infrastructura și serviciile necesare 
gestionării deșeurilor solide?

Mediul înconjurător este 
responsabilitatea fiecăruia. 
Reciclarea este cea mai ușoară 
metodă de a ajuta natura să se 
păstreze sănătoasă. 

COLECTEAZĂ SELECTIV! 
Folosește cum trebuie 
containerele colorate din zona ta!

CE SCHIMBĂRI ADUCE 
NOUL SISTEM INTEGRAT 
DE MANAGEMENT AL 
DEȘEURILOR SOLIDE?

SITUAȚIA ACTUALĂ CE ESTE 
COLECTAREA 
SELECTIVĂ?

În containerul albastru se colectează 
hârtia și cartonul.

În containerul verde se colectează 
sticla.

În containerul galben se colectează 
plasticul și metalul.

În containerul gri se colectează 
deșeurile menajere.

Principalele schimbări pe care le va aduce noul sistem 
de gestionare a deșeurilor constau în construirea unui 
depozit ecologic județean, a patru stații de transfer în 
apropierea municipiilor Vaslui, Bârlad, Huși și a orașului 
Negrești, precum și crearea unor platforme de 
colectare selectivă a deșeurilor în fiecare localitate din 
județul Vaslui.

Platformele de colectare selectivă reprezintă zone fixe 
de colectare a deșeurilor, dotate cu containere pentru 
colectare separată a deșeurilor din plastic, metal, sticlă, 
hârtie și reziduuri menajere. În funcție de deșeurile 
colectate, fiecare dintre containere are culori distinctive, 
respectiv: containerele pentru colectarea plasticului / 
metalului vor fi galbene, cele pentru colectarea hârtiei / 
cartonului vor fi albastre, cele pentru colectarea sticlei 
vor avea culoarea verde, iar cele destinate colectării 
deșeurilor menajere vor avea culoarea gri. 

Stațiile de transfer reprezintă zone de stocare 
temporară a deșeurilor, înainte ca acestea să fie 
transferate la stația de sortare din cadrul depozitului 
ecologic ce urmează a fi construit la Roșiești. Acestea 
sunt alcătuite dintr-o zonă de transfer și o platformă 
publică de colectare. În zona de transfer vor fi 
depozitate temporar deșeuri precum deșeurile 
menajere mixte, deșeurile similare provenite de la 
agenții economici și instituții, deșeuri stradale și din 
piețe, precum și deșeurile colectate selectiv de la 
platformele de colectare din județ. Platforma publică 
de colectare va fi echipată cu containere speciale 
pentru deșeuri voluminoase, periculoase și DEEE-uri. 

Nu există o infrastructură de gestionare a 
deșeurilor solide care să deservească 
populația județului și care să respecte 
cerințele legislației europene în domeniu.

Deșeurile biodegradabile sunt în prezent 
depozitate ilegal, în depozite neconforme.

Reciclarea și recuperarea deșeurilor sunt 
activități cu caracter ad-hoc și sunt, în 
principal, desfășurate de operatori privați.

Toate depozitele de deșeuri din județ    
sunt depozite neconforme standardelor 
europene.

Serviciile de gestionare a deșeurilor sunt 
finanțate într-un mod neadecvat.

Gradul de reciclare a deșeurilor este foarte 
scăzut.

Folosiți-le așa cum trebuie! 




