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Reciclăm în București - Sectorul 2
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 2

4

| > Serviciul de salubrizare

În sectorul 2, operatorul de salubritate este firma Supercom. Compania are o lungă prezență 
de operare în acest sector, ocupându-se de serviciul de colectare din anul 1999, pe baza unui 
contract prelungit cu numeroase acte adiționale.

Supercom colectează deșeurile de la populație pe două fracții atât de la blocuri, cât și de la 
case. Frecvența cu care operatorul de salubritate ridică deșeurile este de o dată pe săptămână 
– atât pentru fracția uscată (deșeuri de ambalaje), cât și pentru fracția umedă (deșeuri mena-
jere). În cazul blocurilor cu mai multe apartamente, fracția umedă este colectată de două ori pe 
săptămână.

Pentru verificare informații despre programul de colectare la blocul dumneavoastră vă reco-
mandăm să contactați responsabilul pentru de la SUPERCOM care este alocat aici:  
www.impozitelocale2.ro/gunoi/.

Operatorul de salubritate ridică fracția umedă și fracția uscată cu mașini diferite, pentru a evita 
contaminarea deșeurilor reciclabile din fracția uscată. Pe de altă parte, colectarea amestecată 
a reciclabilelor cu autospeciale (care compactează deșeurile) reduce șansele ca acestea să fie 
reciclate.

Locuitorii Sectorului 2 plătesc serviciul de ridicare a deșeurilor, pe principiul „plătește cât 
arunci”. Tariful pentru fracția uscată este subvenționat de către Primărie, astfel că locuitorii - 
care colectează separat pe cele două fracții - plătesc doar fracția umedă, în funcție de volumul 
de deșeuri pe care îl generează lunar. Locuitorii Sectorului 2 care nu colectează separat plătesc 
un tarif mai mare pentru deșeurile amestecate.

Supercom deține propria stație de sortare la sediul companiei de pe Str. Gherghiței, unde ajung 
cantitățile de deșeuri colectate ca fracție uscată. Aproximativ 10% din deșeurile municipale 
colectate de Supercom de pe raza Sectorului 2 ajung să fie reciclate. Potrivit unui articol publi-
cat de Spotmedia.ro în februarie 2023, Supercom colectează lunar circa 10.100 de tone. 1.100 de 
tone reprezintă fracția uscată. În schimb, la reciclat ajung doar în jur de 900 de kilograme, sub 
0,1% din toate deșeurile colectate în Sectorul 2.

https://www.impozitelocale2.ro/gunoi/
https://spotmedia.ro/stiri/social/cum-a-ajuns-tot-bucurestiul-intr-o-criza-a-gunoiului-din-cauza-unei-ordonante-de-guvern-fie-se-ingroapa-tot-fie-se-aduna-munti-de-reciclabile-cu-care-nu-se-face-nimic?fbclid=IwAR1hTV1laCBZHJJX6wm6KNLANbdghqqk0K0NFWypGQYb3yRM5HS2wztUHvQ
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| > Colectare separată

În Sectorul 2, colectarea separată a deșeurilor de la populație se face pe două  fracții - umedă 
și uscată. Fracția umedă reprezintă deșeul menajer, care nu poate fi reciclat. Fracția uscată 
include mai multe tipuri de deșeuri reciclabile. 

În Sectorul 2 nu există containere (pubele, clopote) stradale pentru deșeurile reciclabile. 
Colectarea acestora se face direct la sursă – blocuri și case.

Chiar dacă fracția uscată se colectează cu 10 autospeciale dedicate, compactarea acestora prin 
presare face ca procentul deșeurilor care ajung să fie reciclate să fie unul foarte mic.

Fracția uscată se colectează în saci galben-transparenți, distribuiți în mod gratuit de către 
Supercom populației (asociații de locatari, proprietari de case):
- Hârtie și tipărituri (trebuie împachetate și legate în prealabil, conform indicațiilor operatorului);
- Carton (pliat și legat);
- Plastic – poate fi sub formă de folie (pungi, sacoșe etc), flacoane (detergenți, săpun lichid 

etc), PET-uri (care trebuie strivite) sau alte obiecte și ambalaje din plastic;
- Metal (doze de aluminiu, cutii de conservă, capace etc.).

Supercom nu oferă încă nicio opțiune de colectare separată a sticlei. Pusă în sacul galben, 
aceasta este spartă prin compactare, contaminând restul deșeurilor reciclabile.

Deșeurile voluminoase (mobilier, saltele, plăpumi, covoare, anvelope etc) și DEEE-urile (deșeuri 
de echipamente electrice și electronice) se ridică, la cerere, în fiecare sâmbătă. Astfel, locuitorii 
Sectorului 2 pot face programare telefonică la numărul 021.9654, în care specifică adresa și ce 
tipuri de deșeuri au de dat, urmând ca în dimineața zilei de sâmbătă să pună obiectele volumi-
noase în fața casei sau a scării de bloc unde locuiesc. Pentru DEEE-uri, Supercom operează și un 
centru de colectare - în colaborare cu Ecotic - pe Str. Ion Heliade Rădulescu, Nr. 39 (în apropiere 
de Piața Obor). 

Deșeurile din construcții și demolări (moloz, cărămizi, grinzi, polistiren, ferestre din PVC, 
geamuri, tablă etc) sunt ridicate contra cost. Pentru cantitățile mari, Supercom pune la dispo-
ziție containere de 4 metri cubi, la un preț de 400 de lei. Pentru cantități mai mici (rezultate, de 
exemplu, în urma unor mici lucrări de renovare), Supercom colectează și la sac, la un preț de 4 
lei + TVA/ sac. Programările se pot face tot telefonic, la numărul 021.9654.
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| > Servicii și opțiuni de colectare alternative

Hârtia și cartonul – chiar dacă sunt colectate de Supercom împreună cu fracția uscată – ar 
trebui colectate separat și duse la un centru de colectare. Motivul? Hârtia și cartonul pot fi cu 
ușurință contaminate dacă sunt colectate împreună cu alte deșeuri, fie ele și fracție uscată, dar 
unde pot ajunge, întâmplător, și resturi de mâncare. În felul acesta - în loc să fie transformate 
din nou în hârtie sau carton – ajung să fie duse la incinerat la fabricile de ciment. 

Pentru colectarea hârtiei, programul Recicleta operat de asociația Viitor Plus are încheiate 
acorduri cu 600 de scări de bloc și 20 de unități de învățământ. Verificați la contact@recicleta.ro 
dacă scara de bloc, școala sau liceul face parte din programul Recicleta. Astfel, cantitățile de 
hârtie necontaminate colectate corect separat sunt ridicate cu cargo-tricicletele și ajung la 
reciclare.

Sticla nu este colectată separat de către Supercom. Pentru colectarea separată a acesteia, 
recomandăm magazinele Carrefour, Lidl și Kaufland. Și în cazul plasticului și metalului, șansele 
să fie reciclate sunt mult mai mari dacă sunt duse la punctele sau automatele de colectare din 
hipermarketurile Carrefour și Kaufland și magazinele Lidl. O parte din magazinele Mega Image 
au la rândul lor automate de colectare a recipientelor de băuturi - PET-uri, sticle și doze.

Uleiul alimentar uzat poate fi predat la benzinăriile Mol din Sectorul 2, (Str. Barbu Văcărescu, 
Nr. 62-72; Str. Barbu Văcărescu, Nr. 164B; Șos. Colentina, Nr. 258-260; Șos. Colentina, Nr. 374E și 
Șos. Fundeni, Nr. 161) sau stațiile de carburanți OMV (intersecție Șos. pantelimon cu Bd. Pierre 
de Coubertin, Str. Maica Domnului, Nr. 1A și Bd. Pipera, Nr. 1A, Voluntari). 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. Există o mică stație de com-
postare în parcul Cinema Floreasca (Str. Ludwig van Beethoven, Nr. 2), realizată de Urban 
Cultor, unde cei interesați pot duce deșeuri biodegradabile (resturi vegetale mărunțite, frunze 
uscate, zaț de cafea, șervețele etc.) care se transformă în compost. 

Inițiativa Urban Cultor (urbancultor.ro) oferă inclusiv informații și kit-uri pentru cei care vor să 
composteze la ei acasă (recomandată în special celor care locuiesc la casă și au curte). De men-
ționat că articolele compostabile (sacoșe, tacâmuri etc), realizate din așa-zisul plastic biode-
gradabil obținut din amidon, nu se compostează în mod natural, ci în instalații de compostare 
industriale.

Articolele textile folosite - dar curățate și spălate - pot fi duse la punctele din magazinele Zara, 
Bershka, Oysho, Pull&Bear și Stradivarius care colaborează cu Crucea Roșie pentru a le dona. 
Articolele de îmbrăcăminte și încălțăminte care se mai pot fi dona pot fi duse și la containerul 
Armata Salvării din Veranda Mall (intrarea din parcarea de la subsol). Totodată, textilele care nu 
mai pot fi donate pot fi duse la magazinele H&M din Veranda și Mega Mall sau la hipermarketuri-
le Kaufland, care primesc și încălțăminte uzată.

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

mailto:contact%40recicleta.ro?subject=
http://urbancultor.ro
http://ecotic.ro
http://colecteaza.ro
http://colecteaza.ro
http://e-deseu.ro
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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, 
Decathlon, Kaufland, Lidl, Mega Image, Shop&Go). 

Există o serie de deșeuri periculoase, care nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere 
din cauza riscurilor pe care le prezintă pentru sănătatea umană și poluarea mediului. În această 
categorie intră medicamentele, măștile de unică folosință, vopselele, solvenți, diluanți, insecti-
cidele, pesticidele.

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, HelpNet etc.

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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