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Reciclăm în București - Sectorul 6
Ghidul de colectare separată și pregătire
a deșeurilor reciclabile

| > Despre proiect
3
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.
Salubrizarea în Bucureștiului se află într-o perioadă cu multe schimbări, astfel că unele dintre
informațiile prezentate aici s-ar putea să nu mai fie valabile peste șase luni sau un an.
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| > Serviciul de salubrizare
Urban este principalul operator de salubritate din Sectorul 6. Spre deosebire de alte sectoare,
Urban nu are exclusivitate, în condițiile în care Primăria Sectorului 6 se pregătește să lanseze o
nouă licitație pentru serviciul de salubrizare. Urban are însă contracte de colectare a deșeurilor
mare parte dintre asociațiile de locatari (circa 1.900 din 2.600 de asociații) și cu majoritatea proprietarilor de case de pe raza sectorului (aproximativ 10.000 de contracte). În plus, Urban mai
are contracte și cu aproximativ 2.000 de agenți economici.
Urban a început să colecteze separat deșeurile din Sectorul 6 acum mai bine de 15 ani, iar în
prezent este operatorul de salubritate din Capitală cu cel mai mare grad de reciclare a deșeurilor pe care le colectează.
Locuitorii Sectorului 6 încheie contracte pentru serviciul de salubrizare direct cu operatorul,
fie că este Urban sau altă companie. În cazul celor care au contract cu Urban, atât asociațiile
de locatari, cât și proprietarii de la case plătesc serviciul la un preț fix – 11,6 lei de persoană.
În schimb, asociațiile de locatari primesc deduceri la tariful de salubrizare pentru reciclabilele
colectate separat.
Urban colectează deșeurile menajere cu 12 autospeciale. Deșeurile reciclabile (fracția uscată)
sunt colectate cu două autospeciale și 11 platforme și dube. Separat, sticla este colectată cu
două autospeciale mai mici utilizate exclusiv pentru acest tip de deșeu reciclabil. Deșeurile stradale sunt colectate cu 30 de mașini, dintre care 2 colectează doar reciclabilele.
După colectare, deșeurile reciclabile și cele stradale sunt sortate în stația Urban de pe Bd.
Preciziei, în timp ce deșeurile menajere sunt duse la stațiile de sortare RomWaste și Iridex.
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| > Colectare separată
Principalul program de colectare separată derulat de Urban are la bază principiul „plătește cât
arunci”. Aproximativ 1.000 de asociații din cele 1.900 care au contract cu Urban sunt înrolate în
acest program.
Asociațiile de locatari predau deșeurile pe trei fracții. Fracția umedă reprezintă deșeurile reziduale și cele biodegradabile care nu pot fi reciclate. Fracția uscată include deșeurile reciclabile
– hârtie, carton, plastic și metal.
Sticla se predă separat. Aproximativ 500 din cele 1.000 de asociații înrolate în program au primit deja pubele speciale pentru sticlă. Celelalte asociații o colectează în saci și o predau separat.
Fracția uscată este colectată cel mai des de două sau trei ori pe săptămână de la asociațiile care
colectează cantități mai mari. Cel mai rar, fracția uscată este colectată o dată la două săptămâni. Sticla este colectată de obicei o dată pe săptămână. Pentru colectarea fracției uscate,
Urban oferă saci personalizați.
Principiul „plătește cât arunci” implementat de Urban înseamnă că asociațiile de locatari sunt
taxate pentru fracția umedă – deșeurile menajere. Fracția uscată și sticla, în funcție de greutate
predată, acoperă o parte din tariful plătit pentru fracția umedă. Astfel, unele dintre asociații
ajung să acopere aproximativ jumătate din tariful de salubrizare cu deșeurile reciclabile colectate prin intermediul fracției uscate.
De la case, Urban colectează deșeurile pe trei fracții (umedă, uscată, sticlă), fiecare cu pubela ei
separată. Fracția uscată și cea umedă sunt colectate o dată pe săptămână, în zile diferite. Sticla
este colectată o dată pe lună.
De la persoanele juridice, deșeurile sunt colectate tot pe trei fracții, pe principiul „plătește cât
arunci”.
Pentru locuitorii din blocurile care au contracte pentru colectarea deșeurilor amestecate, Urban
a amplasat 12 puncte de colectare unde se pot duce deșeuri de ambalaje reciclabile (hârtie, carton, plastic, metal, sticlă), dar și deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE-uri).
Urban oferă opțiuni pentru mai multe tipuri de deșeuri, însă contra cost. La sediul operatorului
de salubrizare de pe Str. Munților, Nr. 2, locuitorii Sectorului 6 pot cumpăra saci preplătiți pentru
textile și încălțăminte sau deșeuri vegetale la prețul de 6 lei/ sac.
Pentru deșeurile din construcții și renovări, prețul este de 9 lei/ sac. După ce s-au încărcat sacii,
locuitorii pot suna la numărul de pe sac (tel. 021.41.39.115) pentru a anunța numărul sacilor și
adresa de ridicare, urmând ca aceștia să fie colectați la o dată stabilită.
Pentru deșeurile voluminoase (mobilier, saltele, uși, ferestre, obiecte sanitare) cu un volum de
maxim 3 mc, se poate comanda pentru 70 de lei + TVA - la office@urbansa.ro sau 021.41.39.115
- o mașină care să le ridice. În cazul unor cantități mai mari de deșeuri de construcții sau voluminoase, se amplasează pe bază de contract un container dedicat cu o capacitate de 7 mc.
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| > Servicii și opțiuni de colectare alternative
Articolele textile folosite - dar curățate și spălate - pot fi donate. Acest lucru se poate face la
magazinele Zara, Pull&Bear și Bershka din centrele comerciale AFI Cotroceni și Plaza Romania
sau la containerul Fashion Days amplasat la benzinăria OMV de pe Bd. Timișoara, Nr. 60B.
Articolele textile care nu mai pot fi purtate, pot fi duse - pentru a fi reciclate - la magazinele H&M
din centrele comerciale Militari Shopping City (Bd. Iuliu Maniu, Nr. 560A), Plaza Romania și AFI
Cotroceni.
De asemenea, centrul de economie circulară Re Be Involved de pe Calea Plevnei, Nr. 98 (Tel.
0774.602.188), primește - pentru donații - articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, aparate
electrice și electrocasnice funcționale sau care pot fi reparate ușor, jucării, cărți și manuale, saltele, lenjerii de pat, veselă și tacâmuri. Totodată, asociația Samusocial (021.410.50.67) primește
îmbrăcăminte, încălțăminte și alte obiecte pentru persoanele defavorizate.
Pentru DEEE-urile mari, există și servicii 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-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 (Mega Image, Lidl, Carrefour, Kaufland, Profi).
Uleiul alimentar uzat poate fi predat la stațiile de carburanți Mol de la adresele Bd. Iuliu Maniu,
Nr. 15B; Bd. Iuliu Maniu, Nr. 194; Bd. Iuliu Maniu, Nr. 205-215; Str. Valea Cascadelor, Nr. 26; Str.
Lujerului; Calea Giulești, Nr.39 și Șos. Virtuții, Nr. 22A.
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.
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Medicamentele expirate se pot duce la farmacii, unde se predau pe bază de proces verbal.
Recomandăm farmaciile din lanțurile mai mari, precum Catena, Help Net, Dr. Max etc. Măștile
sunt colectate, de exemplu, de hipermarketurile Kaufland sau Carrefour.
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| > Reciclare
Urban colectează în jur de 7.000 de tone de deșeuri municipale pe lună. În jur de 20% (17-22%)
dintre acestea ajung să fie reciclate. În cazul deșeurilor colectate ca fracție uscată, aproximativ
50% ajung să fie reciclate și în jur de 30-35% se valorifică energetic prin incinerare la fabricile de
ciment.
La stația Urban, doar plasticul se sortează pe aproape zece fluxuri separate – PET transparent,
PET colorat, folie transparentă, folie colorată, recipiente polietilenă de înaltă densitate (HDPE) și
de polipropilenă (PP), polistiren expandat (PS), lădițe.
PET-ul, de exemplu, este preluat de fabrica Green Tech de la Buzău. Polistirenul expandat este
balotat (comprimat) și preluat de Briotherm, care îl reciclează și îl transformă în polistiren pentru izolații de blocuri. Recipientele și foliile subțiri din polietilenă și polipropilenă ajung la mai
multe companii. O astfel de firmă este Aspolymer Trade din Buzău, care le transformă în fulgi,
măcinături și plastic regranulat, care ajung la reciclatorii finali.
Dozele de aluminiu reciclate merg către fabrica Canpack Recycling din București, iar sticla
este predată fabricii Green Glass din Popești-Leordeni. Ambalajele Tetra Pak sunt preluate de
Vrancart, cartonul și hârtia de către DS Smith Paper Zărnești. Lemnul dezmembrat provenit din
deșeurile voluminoase și tocătura de crengi din resturile vegetale merg către Egger Timberpak.
Deșeurile de electronice și electrocasnice, cablurile și accesoriile ajung la GreenWEEE Buzău.

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

PLASTIC ȘI METAL

HÂRTIE ȘI CARTON

STICLĂ

BIODEGRADABILE
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MENAJERE
NEDIFERENȚIATE

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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Sediul operațional / poștal:
Strada Ispravnicului, nr. 33-35,
Sector 2, București, 23741
viitorplus@viitorplus.ro
www.viitorplus.ro

