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Reciclăm în București - Sectorul 1
Ghidul de colectare separată și pregătire  
a deșeurilor reciclabile

| > Despre proiect

Proiectul Reciclăm în București a fost conceput pentru a oferi bucureștenilor informații care 
să îi ajute să colecteze deșeurile cât mai corect și soluții care să crească șansele ca deșeurile de 
ambalaje să fie într-adevăr reciclate. 

Informațiile și datele prezentate în ghid au fost culese în perioada octombrie – noiembrie 2021 
și actualizate la începutul anului 2023. Salubrizarea în București se află într-o perioadă cu mul-
te schimbări, astfel că unele dintre informațiile prezentate aici s-ar putea să nu mai fie curente 
ulterior.



Reciclăm în București: Sectorul 1

4

| > Serviciul de salubrizare

Sectorul 1, operatorul de salubrizare este Romprest, care colectează deșeurile municipale pe 
mai multe fluxuri, dar preponderent pe două fracții – umedă și uscată.

Romprest are contract direct cu Primăria Sectorului 1, astfel că populația nu plătește pentru 
salubrizare. Teoretic, serviciul de salubrizare ar trebui plătit din taxele și impozitele cetățenilor, 
însă valoarea contractului cu operatorul de salubrizare depășește sumele încasate de autorități-
le locale de la locuitorii Sectorului 1. 

Romprest colectează deșeurile de la aproximativ 2.100 de asociații de locatari și 30.500  de 
gospodării casnice. De la majoritatea, operatorul ridică deșeurile pe două fracții – umedă 
(deșeurile menajere) și uscată (deșeuri reciclabile). Fracția umedă este colectată cel puțin de 
două ori pe săptămână la blocuri și o dată pe săptămână la case, iar fracția uscată este ridicată 
cel puțin o dată pe săptămână la blocuri și o dată la două săptămâni în zonele de case. Pentru 
fracția uscată, compania distribuie, în mod gratuit, saci de plastic inscripționați. Există însă și 
ansambluri rezidențiale de la care operatorul de salubrizare din Sectorul 1 colectează deșeu-
rile de ambalaje reciclabile pe mai multe fracții – hârtie/ carton, plastic, sticlă, menajer. 

Romprest colectează atât fracția umedă cât și cea uscată cu aceleași autospeciale cu compac-
tor. Unele dintre aceste mașini au compartimentare dublă (unul pentru fracția umedă, celălalt 
pentru fracția uscată). Pentru că autospecialele compactează deșeurile reciclabile, potențialul 
lor de a fi reciclate este mai redus. În acest condiții, dacă în fracția uscată ajung resturi alimen-
tare și chiar sticlă, multe tipuri de reciclabile (de exemplu, hârtia și cartonul) ajung să fie conta-
minate și să nu mai poată fi reciclate.

Pentru sortarea deșeurilor menajere, Romprest lucrează în principal cu stația de tratare 
RomWaste, dar și cu cea a grupului Iridex. Fracția uscată se sortează la stațiile RomWaste și 3R 
Green. 

Deșeurile care nu sunt reciclate sau valorificate energetic, prin incinerare la fabricile de ciment, 
sunt duse la depozitul de deșeuri Eco-Sud de la Vidra.
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| > Colectare separată

Pe lângă colectarea separată la sursă (blocuri și case), Romprest colectează deșeurile recicla-
bile și prin intermediul containerelor stradale din Sectorul 1. Există un număr de 144 de puncte 
unde Romprest are amplasate containere stradale pentru colectarea deșeurilor de ambalaje 
reciclabile (majoritatea sunt dotate cu clopote de 2,5 m³, iar unele dintre ele cu containere de 
1,1 m³). 

Toate cele 144 de puncte de colectare stradale au containere pentru hârtie/carton, respectiv 
plastic/metal, iar 110 dintre acestea sunt dotate și cu containere de sticlă. 

Datele Direcției de utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului de la Sectorul 1 arată că 
cele mai multe deșeuri reciclabile colectate prin intermediul containerelor stradale ajung să  
fie reciclate. 

Ambalajele din plastic, în special PET și HDPE (recipiente șampon, detergent lichid etc), pot fi 
sortate și din deșeurile menajere - însă vor avea o valoare mai mică la reciclare. În schimb, în 
cazul sticlei, a hârtiei și a cartonului, containerele stradale reprezintă cea mai bună formă de 
colectare în Sectorul 1.

Deșeurile voluminoase (mobilă, saltele, anvelope etc) și deșeurile electrice, electronice și elec-
trocasnice (DEEE) se ridică în mod gratuit în fiecare a doua duminică a fiecărei luni (de două ori 
pe lună), conform unei programări făcută la tel. 021.9460 sa la adresa 
secretariatsalubritate@romprest.eu, cu cel puțin 3 zile înaintea zilei de colectare. Colectările 
făcute în afara zilelor menționate anterior se fac numai contra cost.

Deșeurile din construcții și renovări se colectează de către Romprest contra cost, pe bază de 
contract, cu plata în avans pentru cantități de maxim 10 m³. Operatorul nu are opțiuni pentru 
colectarea la sac a deșeurilor de construcții. 

file:///C:\Users\Gabriela%20Ticu\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\NG6WOKEO\secretariatsalubritate@romprest.eu
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| > Servicii și opțiuni de colectare alternative

Deșeurile de ambalaje din carton, plastic, sticlă sau aluminiu au șanse mai mari de a fi recicla-
te dacă sunt duse la punctele stradale de colectare. Aceste tipuri de materiale pot fi duse și la 
magazinele Carrefour, Kaufland și Lidl.

Articolele textile folosite - dar curățate și spălate - pot fi donate. Acest lucru se poate face la 
magazinele Zara, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho și Bershka din centrele comerciale Băneasa 
Shopping City și Promenada Mall. Articolele textile care nu mai pot fi purtate, pot fi duse (spă-
late) la magazinele H&M din centrele comerciale Băneasa, Promenada și Unirea care le trimit la 
reciclare. Hainele și încălțămintea care nu mai pot fi purtate pot fi duse și la hipermarketurile 
Kaufland din București.

De asemenea, la centrul de economie circulară O Mână de Ajutor de pe Calea Plevnei, Nr. 98 (tel. 
0774.602.188), pot fi duse - pentru a fi donate - articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, apara-
te electrice și electrocasnice funcționale sau care pot fi reparate ușor, jucării, cărți și manuale, 
saltele, lenjerii de pat, veselă și tacâmuri. 

Donații de haine și jucării pentru copii se pot face și la centrul Bebe de București de pe Bd. 
Regina Elisabeta, Nr. 75, (rond Kogălniceanu) al Direcției Generale de Asistență Socială a 
Municipiului București.  Și asociația Samusocial (tel. 021.410.50.67) primește îmbrăcăminte, 
încălțăminte, saltele, jucării și alte obiecte pentru adulți și pentru copii.

Pentru DEEE-urile mari, există și alte servicii de ridicare gratuită de la domiciliu. Astfel de servicii 
sunt operate de asociația EcoTic (ecotic.ro; tel. 021 9641), Eco Positive (colecteaza.ro; tel. 0800 
444 800) sau de către Axial Sistem Național de Colectare DEEE (e-deseu.ro; tel. 0728 222 237). 

DEEE-urile mici (telefoane, accesorii IT, aparate electrice etc.) sunt colectate de majoritatea 
magazinelor care comercializează astfel de echipamente. Bateriile și becurile sunt colectate de 
numeroase rețele de magazine (Auchan, Carrefour, Cora, Decathlon, Kaufland Lidl, Mega Image, 
Shop&Go). 

Cantitățile mai mici de deșeuri de construcții pot fi colectate prin intermediul serviciului 
Reciclero (tel. 0722.569.402). Comanda minimă este de zece saci. Serviciul ridică, contra cost, și 
deșeuri voluminoase.

Uleiul alimentar uzat poate fi predat la stațiile de carburanți Mol de la Otopeni (Șos. București-
Ploiești nr. 127C), Odăi (Șos. Odăi, Nr. 425-431), Gara de Nord (Str. Dinicu Golescu Nr. 29), Podul 
Grant (Str. Chișcani, Nr. 1), Floreasca (Str. Barbu Văcărescu Nr. 62-72, 1 Mai (Bd. Ion Mihalache, 
Nr. 176), Aurel Vlaicu (Str. Nicolae Caramfil, Nr. 76 – 80) și benzinăriile OMV din Bucureștii Noi 
(Șos. Chitilei Nr. 228) și Aurel Vlaicu (Str. Alexandru Șerbănescu, Nr. 85). Și hipermarketurile 
Auchan, Carrefour și Cora din București primesc ulei alimentar folosit.

Deșeurile biodegradabile ajunse la groapa de gunoi degajă substanțe toxice. În schimb, prin 
compostare, pot fi utilizate pentru fertilizarea naturală a solului.

Pentru deșeurile biodegradabile, există o mică stație de compostare în cartierul Floreasca (Str. 
Ludwig van Beethoven, Nr. 2), realizată de Urban Cultor, unde cei interesați pot duce resturi 
vegetale mărunțite, frunze uscate, zaț de cafea, șervețele etc. Inițiativa Urban Cultor (urbancul-
tor.ro) oferă inclusiv informații și kit-uri pentru cei care vor să composteze la ei acasă. Un alt loc 

http://ecotic.ro
http://colecteaza.ro
http://e-deseu.ro
http://urbancultor.ro
http://urbancultor.ro
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unde puteți duce deșeurile biodegradabile pentru a fi compostate este la Magazinul Zero Waste 
de pe Str. Buzești, Nr. 20.

Există o serie de deșeuri periculoase, care nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile mena-
jere din cauza riscurilor pe care le prezintă pentru sănătatea umană și poluarea mediului. În 
această categorie intră medicamentele, vopsele, solvenți, insecticide, pesticide.

Medicamentele expirate se pot duce la farmacii, unde se predau pe bază de proces verbal. 
Recomandăm farmaciile din lanțurile mai mari, precum Catena, Dr. Max, Help Net, Sensiblu etc. 

| > Reciclare

Dintre toate deșeurile municipale generate în Sectorul 1, aproximativ 14-15% ajung la recicla-
re. Astfel, în 2020, din Sectorul 1 s-au colectat circa 117.000 de tone de deșeuri. Dintre acestea, 
în jur de 17.000 de tone au mers către reciclare, iar alte 11.000 de tone au fost trimise la fabricile 
de ciment pentru valorificare energetică prin incinerare. 

Din deșeurile colectate ca fracție uscată, în jur de 15-20% din deșeuri ajung la reciclare, iar alte 
35-40% merg la valorificare energetică. Din deșeurile amestecate și cele menajere, aproximativ 
7-8% sunt reciclate, iar în jur de 35% merg sunt incinerate la fabricile de ciment. 

Cel mai mare grad de reciclare este obținut din deșeurile colectate separat în containerele 
stradale. Hârtia și cartonul (60-80 de tone pe lună) ajunge într-un procent de 50-60% la reciclare, 
iar plasticul (30-50 de tone pe lună) este reciclat în proporție de 60%. Sticla din containerele 
(aproximativ 30 de tone pe lună) stradale este pre-sortată și dusă direct la valorificare.

Pe site-ul hartareciclarii.ro puteți găsi cele mai apropiate 
puncte de colectare, pentru diferite tipuri de materiale – de la 
hârtie, carton, sticlă, metal până la DEEE-uri, textile, articole 
voluminoase sau periculoase (medicamente expirate, măști).

https://hartareciclarii.ro/ce-si-cum-reciclez/#/
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PLASTIC ȘI METAL

STICLĂ

BIODEGRADABILE

MENAJERE 
NEDIFERENȚIATE

HÂRTIE ȘI CARTON

Culorile utilizate în general pentru a semnala 
colectarea separată la pubelă:

Culorile containerelor de deșeuri reciclabile pot să difere, iar diferențierea lor 
să fie semnalată prin alte metode, de la un sector la altul
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