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Reciclăm în București - Sectorul 3
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 poată fi 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.
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| > Serviciul de salubrizare 

Operatorul din Sectorul 3 este Direcția Generală de Salubritate Sector 3, cu personalitate juridi-
că, care are încheiate contracte cu 3.000 de asociații, 5.000 de case și între 5.000 și 6.000 de firme.

De la case și blocuri, Direcția Generală de Salubritate Sector 3 colectează pe trei fracții. Deșeurile 
menajere sunt colectate o dată sau de două ori pe săptămână, iar reciclabilele și sticla o dată pe 
săptămână, dar în zile diferite față de deșeurile menajere.

Tariful pentru colectarea deșeurilor este de 5,99 lei/ persoană/ lună. Pentru încurajarea colec-
tării separate, tariful este suportat în cuantum de 99% de la bugetul local, cu condiția ca per-
soanele fizice și asociațiile de proprietari să predea lunar cel puțin 1 kg/ persoană de deșeuri 
reciclabile colectate separat. După aplicarea subvenției, tariful rezultat este de 0,06 lei/ persoa-
nă/ lună. 

Colectarea deșeurilor biodegradabile se realizează cu 18 autospeciale cu o capacitate de 16 m³ 
și 3 autospeciale de 7 m³. Deșeurile reciclabile se colectează cu 4 autovehicule cu capacitate de 
14 m³, 2 autospeciale de 16 m³, 3 autospeciale de 7 m³, o autospecială tip abroll și o autospeci-
ală pentru cupe de 7 m³. Colectarea deșeurilor de sticlă se realizează cu o platformă de 6 m³, o 
autospecială de 6 m³ și o suprastructură tip abroll de 16 m³ cu sistem de basculare cupe și pubele.

Deșeurile colectate în Sectorul 3 erau transferate la stația de sortare operată de firma SD 3 
Salubrizare și Deszăpezire, deținută de Primăria Sectorului 3. În martie 2022, stația de sortare a 
SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 a fost închisă deoarece a rămas fără autorizație de mediu. 

Deșeurile reciclabile sunt sortate pe mai multe fracții: hârtie, carton, PET transparent, PET 
colorat, folie plastic, polietilenă de înaltă densitate (HDPE), polipropilenă (PP), aluminiu, metal, 
sticlă.
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| > Colectare separată

Colectarea deșeurilor de la persoanele fizice (case și blocuri) se face pe trei fracții: biodegra-
dabil (pubelă neagră), reciclabil, respectiv hârtie, carton, plastic, metal (pubelă galbenă) și 
sticlă (pubelă verde). În pubela neagră intră de fapt și deșeurile menajere, reziduale, care nu se 
pot recicla.

Deșeurile reciclabile sunt colectate atât de la sursă (de la case și blocuri), cât și din containerele 
stradale.

Peste 600 de containere stradale destinate deșeurilor reciclabile sunt instalate în Sectorul 3. 
Spre deosebire de alte sectoare, aici există un singur container la fiecare punct stradal, unde pot 
fi aduse toate tipurile de deșeuri reciclabile, inclusiv sticla. 

Sticla, pe de altă parte, a început să fie colectată separat de la case și asociații, astfel că această 
modalitate de colectare a sticlei este preferată în detrimentul ducerii ei la containerele stradale.

Deșeurile voluminoase se colectează gratuit de la persoanele fizice și asociații de proprie-
tari, în limita a 2,5 m³ pe an (echivalentul capacității unui autovehicul cu platformă) pentru 
fiecare adresă. Colectarea se face pe baza unei solicitări transmise cu 72 de ore înainte, la tel. 
0720.777.511, 0720.777.512, 0720.777.513, 0720.777.514 și 0720.777.515.

DEEE-urile - deșeurile de echipamente electrice și electronice - sunt ridicate gratuit, împreună 
cu deșeurile voluminoase, pe baza unui parteneriat încheiat cu asociația Ecotic.

Deșeurile din construcții și renovări sunt ridicate gratuit de la persoanele fizice și asociațiile de 
proprietari, în limita a 30 de saci (echivalentul a 2,5 m³) pe an, pe bază de solicitare transmisă cu 
72 de ore înainte, către dispeceratul instituției la tel. 0720.777.511, 0720.777.512, 0720.777.513, 
0720.777.514 și 0720.777.515. Pentru cantități mai mari de 2,5 m³, tariful perceput de operatorul 
de salubritate este de 207 lei/ m³. Tot în Sectorul 3, pentru precolectarea separată a deșeurilor 
provenite din construcții pe tipuri de reciclabile, se va aplica tariful aferent pentru colectarea 
cantității minime facturabile de 2 m³.
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| > Servicii și opțiuni de colectare alternative

Chiar dacă sunt ridicate cu mașini care nu le compactează, amestecarea deșeurilor reciclabile 
crește riscul de contaminare și reduce calitatea anumitor tipuri de materiale, cum ar fi cazul 
hârtiei și a cartonului, care ar trebui colectate separat. În aceste condiții, este de preferat ca 
hârtia și cartonul să fie duse la magazine precum Carrefour, Kaufland sau Lidl care au containe-
re de colectare separată. Tot aici puteți duce și alte reciclabile precum PET-uri, doze de alumi-
niu, sticlă.

Articolele textile folosite, dar curate, pot fi donate. Acest lucru se poate face la magazinele Zara, 
din centrele comerciale ParkLake Shopping Center și București Mall. Perechile de încălțăminte 
care mai pot fi purtate și care sunt curate pot fi duse și la magazinul CCC din centrul comercial 
Sun Plaza.

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.  

Textilele care nu mai pot fi purtate sau utilizate, pot fi duse - pentru a fi reciclate - la magazine-
le H&M din centrele comerciale Unirea Shopping Center, București Mall, ParkLake și Iris Titan 
Shopping Center (Auchan Titan). Totodată, la magazinele Kaufland din București pot fi duse 
articole de îmbrăcăminte și încălțăminte (curate) care nu mai pot fi donate.

DEEE-urile mari pot fi predate și prin intermediul serviciilor de ridicare gratuită 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 Sistem Național de Colectare 
DEEE (e-deseu.ro; tel. 0728.222.237). 

DEEE-uri colectează și asociația Ateliere Fără Frontiere (tel. 031.425.90.10 sau 0744.663.394). 
Prin programul EduCLick, asociația primește calculatoare și laptop-uri funcționale sau care pot 
fi reparate ușor, pe care le recondiționează în atelierul său de pe Șos. Olteniței, Nr. 105 din incin-
ta INTEC și apoi le donează școlilor din mediul rural sau din zonele defavorizate.

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 magazinele Auchan, Carrefour, Cora, Decathlon, Kaufland, 
Lidl, Mega Image sau Shop&Go. 

Deșeurile biodegradabile ajunse la groapa de gunoi degajă substanțe toxice. În schimb, prin 
compostare pot fi utilizate pentru fertilizarea naturală a solului. În Sectorul 3 există două 
puncte de compostare în cartierele Titan (zona Gheorghe Petrașcu) și Vitan (zona Poșta Vitan), 
administrate de asociația Culturalis. Pentru mai mutle detalii puteți suna la 0722689981.

http://ecotic.ro
http://colecteaza.ro
http://e-deseu.ro
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Uleiul alimentar uzat poate fi predat la stațiile de carburanți Mol de pe Str. Postăvarului, Nr. 
24; Str. Râmnicu Vâlcea, Nr. 12; Bd. Theodor Pallady, Nr. 66;  Bd. Theodor Pallady, Nr. 117-119;  
Bd. Corneliu Coposu, Nr. 14 și Bd. Decebal, Nr. 23 (Piața Muncii) precum și benzinăriile OMV (Bd. 
Corneliu Coposu, Nr. 12; Bd. Nicolae Grigorescu, Nr. 2).Și hipermarketurile Auchan, Carrefour și 
Cora din București primesc ulei alimentar folosit.

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, 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, HelpNet, Dr. Max, Sensiblu etc.

| > Reciclare

Direcția Generală de Salubritate Sector 3 a colectat o cantitate totală de 130.000 de tone de de-
șeuri în 2020 de pe raza Sectorului 3. Din acestea, peste 4.550 de tone au fost colectate selectiv, 
din care doar în jur de 3.800 de tone au fost valorificate prin reciclare, iar peste 500 de tone au 
fost trimise la co-incinerare la fabricile de ciment.

Pe parcursul anului 2021, gradul de colectare separată a crescut considerabil, astfel că estimări-
le Direcției Generale de Salubritate Sector 3 arată că aproximativ 20.000 de tone de deșeuri de 
ambalaje au fost colectate selectiv.

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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