MANUAL DE
COLECTARE
DIFERENŢIATĂ
INDICATII PENTRU EFECTUAREA UNEI CORECTE SEPARARI A
DEȘEURILOR

RUMENO – ZONA ESTERNA

Proiectul colectării diferențiate la Pordenone se naște ca fiind o
INTERVENȚIE INOVATIVĂ PENTRU GESTIONAREA DEȘEURILOR
URBANE și are ca obiectiv reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră și o mai bună protectie a mediului înconjurător, îmbunătățirea
colectării diferențiate, o mai bună reciclare a materialelor și
limitarea cheltuielilor pentru gestionarea deșeurilor.
In acest opuscul veți găsi toate informațiile pentru a utiliza cât mai
bine serviciul oferit:
COLECTAREA DIN POARTĂ ÎN POARTĂ
DEȘEU USCAT NERECICLABIL
COLECTAREA STRADALĂ
HÂRTIE/CARTON
PLASTIC/METALE
STICLĂ
UMED
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SISTEMUL DIN POARTĂ ÎN
POARTĂ
Colectarea „la domiciliu” a deşeului uscat nereciclabil asigură o mai
bună igienă a mediului înconjurător şi comoditate pentru cetăţeni.
Deşeurile sunt ridicate direct de către operatori: ajunge doar să
poziționați specialul RECIPIENT GALBEN, NUMAI ATUNCI CÂND
ESTE PLIN, în afara propriei locuinţe, pe stradă publică şi la loc
vizibil, după orele 19:30 ale serii anterioare zilei prevăzute pentru
colectare.
Pentru BLOCURILE mari colectarea deșeului uscat nereciclabil se
face prin intermediul containerelor dedicate întrebuințării exclusive
ale acestora. Activitățile productive și comerciale sunt dotate cu
recipiente proporționale cu producția de deșeu uscat nereciclabil.

COLECTAREA DEȘEULUI USCAT
(NERECICLABIL)
Această fracție CUPRINDE:
-

!
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casete audio/video
saci pentru aspirator
cd,dvd și flopy disk
jucării și obiecte mici din plastic
cioburi de ceramică
becuri incandescente
tuburi de pastă de dinţi
aparate de ras de unică folosință
scutece şi tampoane absorbante
seringi cu capac protector
hârtie cerată sau plastificată
hârtie tratată chimic (bonuri fiscale)
vată murdară
cârpe și stofe
NU SUNT INCLUSE TOATE DEȘEURILE CARE, FIIND
RECICLABILE, VOR FI DEPUSE ÎN CELELALTE RECIPIENTE
PENTRU COLECTAREA DIFERENȚIATĂ

Aceste deşeuri, în saci închişi, vor fi colectate DIN POARTĂ ÎN POARTĂ
ÎN ZIUA PREVĂZUTĂ ÎN CALENDARUL PENTRU FIECARE ZONĂ.
RECIPIENTUL GALBEN va fi expus in afara casei, NUMAI CÂND ACESTA
ESTE PLIN, pe stradă publică şi în loc vizibil din seara precedentă

zilei prevăzute pentru ridicarea lor de către operatori. Pe urmă,
fiecare utilizator va trebui să-şi retragă propriul recipient şi să îl
repună în propriul spaţiu privat.
Blocurile dotate cu CONTAINERUL OFERIT vor fi servite
concomitent cu trecerea pentru golirea pubelelor galbene.

!

CINE ARE ÎN DOTAȚIE RECIPIENTUL GALBEN POATE CERE UNUL
SUPLIMENTAR PENTRU SCUTECE ȘI SCUTECE PENTRU ADULȚI
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HÂRTIEI ȘI A CARTONULUI
Această fracţie CUPRINDE:
-

hârtie (foi, plicuri, pungi, etc.)
cutii de carton
ambalaje Tetra Pak fără capac
ziare şi reviste
fotocopii
cutii de carton pentru detergenți sau alimente
cutii de pizza fără reziduuri

NU SUNT CUPRINSE:
polistiren
hârtie plastificată sau cerată sau murdară
șervețele de hârtie
celofan și nylon
șervețele umede
pungi de hârtie-aluminiu
hârtie tratată chimic (bonuri fiscale)

!

SE RECOMANDĂ ÎNDEPĂRTAREA EVENTUALELOR REZIDUURI ALIMENTARE DE
PE HÀRTIE (A SE CLĂTI AMBALAJELE TETRA PAK!) ÎN ORICE CAZ, NU
INTRODUCEȚI HÂRTIE MURDARĂ PENTRU A EVITA ÎMPIEDICAREA OPERAȚIILOR
DE RECICLARE

Aceste deșeuri vor ﬁ depuse LIBERE (fără sac de plastic) în
CONTAINERELE STRADALE SPECIALE GALBENE care se găsesc pe
teritoriul primăriei.

CARTOANELE VOR FI ÎNDOITE ÎNAINTE DE A FI INTRODUSE,
PENTRU A OCUPA CÂT MAI PUȚIN SPAȚIU ÎN CONTAINER

AMBALAJELOR DIN PLASTIC ȘI
METALE
Această fracţie CUPRINDE:
sticle și ambalaje din plastic pentru lichide
celofan și nylon de ambalaj
borcane de iaurt din plastic
caserole din plastic pentru alimente
canistre pentru uz casnic
tăvițe din polistiren pentru alimente
ambalaje din plastic preformat (ex. pentru ouă, periuțe, etc.)
pungi pentru cumpărături și pentru ambalarea hainelor
doze de aluminiu
borcane și doze pentru conserve, uleiuri, alte alimente, etc.
spray-uri goale cu simbolurile "T" și/sau "F"
cutii pentru alimente
caserole pentru alimente din
plastic/aluminiu/metalice/polistiren
foi de aluminiu
farfurii și pahare din plastic de unică folosință
NU SUNT CUPRINSE:
seringi de unică folosință
hârtie plastificată sau cerată sau murdară
jucării sau alte obiecte din plastic
carcase de cd/dvd/casete
umerașe pentru haine
suport de uscare rufe
jaluzele din plastic
echipamente electrice și de construcții

!

STICLELE ȘI FLACOANELE TREBUIE SĂ FIE GOLITE ȘI STRIVITE ÎNAINTE DE A
FI INTRODUSE, PENTRU A OCUPA MAI PUȚIN SPAȚIU ÎN CONTAINER

Aceste deșeuri trebuie să ﬁe depuse LIBERE ÎN CONTAINERELE
STRADALE SPECIALE ALBASTRE care se găsesc pe teritoriul
primăriei.

STICLEI
Această fracţie CUPRINDE:
sticle
borcane de sticlă
alte recipiente din sticlă
NU SUNT CUPRINSE:
pahare
ceramica
plăci de sticlă
neoane
porțelan
oglinzi
sticlă Pyrex
becuri
STICLELE ȘI BORCANELE TREBUIE SĂ FIE DEPUSE GOALE, SPĂLATE
ȘI FĂRĂ CAPACE METALICE

Aceste deşeuri trebuie să fie depuse LIBERE (fără sac) în
TOMBEROANELE STRADALE SPECIALE ALBASTRE care se găsesc pe
teritoriul primăriei.
NU INTRODUCEȚI OBIECTE DIN CERAMICA SAU POȚELAN

COLECTAREA
FRACȚIEI ORGANICE
(DEȘEURI UMEDE)
Această fracție CUPRINDE:
resturi de mancare
resturi de carne, pește, intestine, piei
pâine veche
oase, oase de pește
coji (fructe uscate, ouă)
ervețele umede și șervețele de hârtie
filtre sau zațuri de cafea sau ceai
pământ pentru ghivece
mici resturi de tăieturi din plante de interior sau de teras,
flori retezate
cenuşă stinsă
așternut nesintetic pentru animale domestice

NU SUNT CUPRINSE toate materialele care nu sunt biodegradabile
sau resturi vegetale și crengi în cantitate nepotrivită pentru
capacitatea recipientelor.

Deşeurile trebuie să fie depuse în SACI BIODEGRADABILI ȘI
COMPOSTABILI CERTIFICAȚI (hârtie, Mater Bi sau materiale
asemănătoare) în TOMBEROANELE STRADALE SPECIALE ROȘII care
se găsesc pe teritoriul primăriei.

COLECTAREA
RESTURILOR VEGETALE
ȘI A CRENGILOR USCATE
Această fracție CUPRINDE:
- plante de grădină
- iarbă cosită și ramuri de la curățarea pomilor
- frunze
- iarbă
- crengi (dimensiune compatibilă cu cea a recipientului)
- lădițe de lemn netratat
-

NU SUNT CUPRINSE:
- deșeuri organice de bucătărie și cantine (UMED)
- tot ceea ce nu este cuprins în categoria”resturi vegetale și
crengi uscate”

Aceste deșeuri trebuie să ﬁedepuse LIBERE, fără recipiente sau saci
de plastic, în CONTAINERELE STRADALE SPECIALE VERZI care se
găsesc pe teritoriul primăriei.
MATERIALELE REZULTATE DIN ÎNTREȚINEREA SPAȚIILOR VERZI
PRIVATE, SUB LIMITA DE 2 MC, VOR PUTEA FI PREDATE GRATUIT DE
CĂTRE CONSUMATORII CASNICI LA CENTRUL DE COLECTARE SITUAT
ÎN VIA SPEZZADURE REZERVÂND DESCHIDEREA LOCAȚIEI LA
TELEFONUL VERDE AL GEA.
CONSUMATORII NONCASNICI SUNT RUGAȚI SĂ CONTACTEZE
TELEFONUL VERDE AL GEA

ULEI ALIMENTAR
Trebuie să fie predat la Ecocentro (Centrul Eco) din Via Nuova di Corva,
sau la punctele speciale de colectare:
Via Bassano (lângă insula eco)
Via Beata Domicilla (lângă biserică)
Via Cappuccini (parcare cimitir)
Via Carpaccio (hipermarket)
Via Damiano Chiesa (lângă nr. 33)
Via della Ferriera (lângă chioșcul de ziare)
Via Galilei (parcare)
Viale Grigoletti (parcare în spate la PAM)
Via Julia (insula subterană)
Via Latisana (colț l.go cervignano)
Via Maggiore (lângă școli)
Via Manzoni (strada ce duce la hipermarket)
Via Molinari (ex fiera)
Via Murri
Via Poffabro (hipermarket)
Largo San Giorgio (rampă hipermarket)
Viale Trento (către P.za Risorgimento)
Via Vallenoncello (lângă biserică)
Via Volt de Querini (parcare hipermarket)

BATERII CONSUMATE
Trebuie să fie introduse în recipientele
speciale “ÎN FORMĂ DE TUB” care se
găsesc pe lângă magazinele de
electronică, în hipermarketuri și în
anumite puncte de vânzare care
comercializează baterii no.

PRODUSE FARMACEUTICE
EXPIRATE
Trebuie să fie introduse în recipientele speciale ce se găsesc pe lângă
farmacii

TONERE ȘI CARTUȘE PENTRU FAX
ȘI IMPRIMANTE
Trebuie să fie introduse în recipientele speciale ECO BOX prezente în
centrele de producție de imprimare digitală și în magazinele care
comercializează tonere și cartușe.

ECOCENTRO (CENTRUL ECO)
Situat în VIA NUOVA DI CORVA (urmați indicațiile stradale ajungând
din Via Nuova di Corva sau din Viale Treviso). Este deschis (excluzând zilele
de sărbătoare) între orele:
DE LUNI PÂNĂ SÂMBĂTĂ 8.00 - 12.00
MARȚEA ȘI JOIA 14.00 - 17.00
SÂMBĂTA 13.00-18.00
Aici trebuie aduse toate materialele care nu se pot arunca în containerele
stradale, mai ales cele voluminoase. Personalul specializat va coordona
subdiviziunea corectă a deșeurilor și vă va sta la dispoziție pentru a vă da
informații.
La ECOCENTRO pot fi predate:
Hârtie şi carton
- Ambalaje din hârtie şi carton
- Ambalaje din sticlă şi recipiente din
sticlă, damigene, plăci de sticlă etc.
- Plastic
- Ambalaje din plastic (foi, cutii şi
recipiente din plastic, folii şi saci din
polietilenă etc.)
- Metal (recipiente din tablă, cratițe,
feroase si neferoase, plase metalice
etc.)
- Ambalaje metalice
- Lemn care nu conţine substanţe
periculoase
- Ambalaje din lemn (inclusiv
vopsite)
- Deşeuri voluminoase
- Echipamente scoase din uz care conţin
clorofluorocarburi (congelatoare,
frigidere etc.)
- Echipamente electrice şi electronice
scoase din uz (televizoare, monitoare,
imprimante etc.)
- Mici aparate de uz casnic (telefoane
mobile, aparate radio, tablete,
încărcătoare...)

- Uleiuri şi grăsimi comestibile
- Alte uleiuri pentru motoare,
angrenaje şi lubrifiere
- Tuburi fluorescente şi alte
deşeuri care conţin mercur (lămpi cu
neon, tuburi catodice, becuri cu
consum redus etc.)
- Filtre de ulei
- Baterii cu plumb
- Pneuri
- Pesticide (de uz casnic)
- Medicamente citotoxice şi
citostatice
- Baterii şi acumulatori cu plumb, cu
nichel-cadmiu şi care conţin mercur
- Vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini
care conţin substanţe periculoase
- Ambalaje din materiale combinate
(cartuşe şi tonere pentru imprimante
etc.)
- Deşeuri mixte din construcţii şi
demolări (ceramică, gresie, ciment,
etc.) cu excepția celor periculoase
- Dopuri de plută

Predările la ECOCENTRO pot fi efectuate gratuit doar de către
persoanele care au domiciliul pe raza Primăriei Pordenone. Pentru
identificarea persoanei care aduce deșeuri la centrul de colectare
este necesară prezentarea unui document de identitate și urmarea
procedurilor indicate de operator.

SERVICIU DE RIDICARE DE LA
DOMICILIU A DEȘEURILOR
VOLUMINOASE
Ca alternativă, este posibil să solicitați serviciul de PRELUARE DE LA
DOMICILIU A DEȘEURILOR VOLUMINOASE, contra cost, pe bază de
programare sunând la telefonul verde al GEA. SUNT EXCLUSE PRELUĂRILE
DE CRENGI USCATE.
SERVICIUL ESTE GRATUIT PENTRU PERSOANELE CU VÂRSTA DE PESTE 65
DE ANI, PENTRU INVALIZI ȘI PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI, ÎN
LIMITA A 3 COLETE VOLUMINOASE LA UN APEL TELEFONIC (ADICĂ
VALABIL DOAR PENTRU O SOLICITARE/AN PE NUCLEU FAMILIAL).
Pentru informatii ulterioare

www.gea-pn.it
www.comune.pordenone.it

www.gea-pn.it

