
GHID PENTRU COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR ÎN  
MUNICIPIUL BISTRIȚA 

 

HAI SĂ SCĂPĂM BISTRIȚA DE POLUAREA CU DEȘEURI! 
 

Colectarea selectivă/separată a deșeurilor a devenit obligatorie începând cu 1 iulie 2019. Punctele 
de colectare a deșeurilor sunt dotate cu containere  pentru fiecare categorie de deșeuri care se 

colectează selectiv, după un cod al culorilor și anume: 

deșeuri reziduale, hârtie-carton, plastic-metal și sticlă. 
 

”Plătește pentru cât arunci”  
este un nou instrument economic care are scopul de a determina beneficiarul sistemului de 

salubrizare să colecteze selectiv și să eficientizeze activitatea de selectare a deșeurilor la sursă . 
Nu putem avea deșeuri pe categorii dacă nu selectăm deșeurile înainte de a le arunca în 

recipientul/containerul dedicat și dacă, ulterior, nu colectăm/transportăm separat aceste deșeuri 
prin operatorul de salubrizare .  

 
Taxa de Salubrizare de Bază (TSB) se plătește lunar, de către beneficiarii serviciului public de 
salubrizare, persoane fizice și juridice situate pe raza municipiului Bistrița și asigură finanțarea 

următoarelor activități: 

• colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale provenite de la persoane 

fizice, inclusiv asociații de proprietari, de la agenți economici și instituții publice; 

• colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reciclabile și predarea acestora în 

stațiile de sortare din cadrul C.M.I.D. Tărpiu; 

• colectarea separata și transportul separat al deșeurilor din construcții și desființări, în limita a 

200 de kg/gospodărie/an predate voluntar la Centrele de Colectare; 

• colectarea deșeurilor voluminoase în cadrul celor 6 campanii anuale şi a deșeurilor 

voluminoase predate voluntar în Centrele de Colectare; 

• sortarea deșeurilor reciclabile provenite de la persoane fizice, agenți economici/instituții 

publice, colectate separat în stația de sortare din cadrul CMID Tărpiu; 

• colectarea și compostarea deșeurilor verzi, biodegradabile menajere și similare, colectate 

separat în cadrul celor 2 campanii anuale și a celor care provin din deșeurile în amestec de la 

platformele publice, din zona urbană de blocuri de locuințe; 

• organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor; 

• depozitarea controlată a deșeurilor municipale; 
 

Beneficiile colectării selective : 
 

Scade taxa de salubrizare; 
Scad costurile generale de salubrizare ale orașului ; 

Scade volumul lunar de deșeuri reziduale care se depozitează; 
Se evită amenzile aplicabile pentru nerespectarea reglementărilor în vigoare; 

Se recuperează materialele reciclabile care ulterior se transformă în materie primă; 
Se reduce poluarea aerului, apei și solului, precum și a mediului înconjurător; 

Se reduce consumul de energie; 
Ajutăm la conservarea resurselor naturale ale pământului; 

Contribuim la menținerea unui mediu mai curat. 



Cum se face corect colectarea selectivă? 
Colectarea selectivă / separată a deșeurilor pe 4 categorii este obligatorie, conform Legii nr. 

211/2011 și 101/2006, actualizate 

PLASTIC/METAL 
 

Se colectează în containerul semiîngropat cu capac galben sau cu autocolant având inscripția 
”PLASTIC/METAL” (la blocuri), respectiv pubela galbenă (240 litri ) prevăzut cu un dispozitiv pentru 

înregistrarea nr. de goliri (la case). 

Atentie! La case, de la momentul în care beneficiarii serviciului de salubrizare intră în posesia 
pubelei galbene, frecvența de colectare este de 1 dată /lună. Ridicarea pubelei se face prin aport 

voluntar din poartă în poartă, iar ziua colectării este anunțată de operatorul serviciului de 
salubrizare pentru fiecare stradă. 

Numărul minim anual de ridicări ale pubelei galbene este prezentat in tabelul de mai jos: 

structura 
familiala 
(nr.pers) 

Nr. minim de ridicări 
anuale prin 

scoaterea voluntară 
a pubelei la poartă 

Nr. de ridicări 
anuale permise 
de frecventa de 

colectare a 
operatorului  

1 6 12 
2 8 12 
3 10 12 
4 11 12 
5 11 12 

Persoanele juridice care își desfășoară activitatea în imobile nepartajate, vor colecta 
deșeurile de plastic/metal separat, în recipientele alocate imobilului în care își desfășoară 
activitatea, respectând specificul de colectare al imobilului. 
Ex.de deșeuri care se colectează în pubela/containerul galben destinat categ.  plastic/metal: 
DA: recipiente și cutii din plastic, folii și pungi din plastic, ambalaje de protecție din plastic, jucării 

de plastic, doze de băuturi din aluminiu și metal, cutii de conserve, PET-uri etc.   

NU: polistiren din construcții, cutii/bidoane cu resturi de vopsea, diluanți sau alte substanțe chimice 
periculoase, deșeuri medicale (de exemplu seringi folosite) ș.a. 

Deșeurile de plastic-metal care au fost contaminate cu deșeuri reziduale vor fi preluate 
ca deșeu rezidual/menajer și se vor aplica penalități în valoare de 20 lei/pubela de 120 l , 

respectiv 50 lei/container 1.1 mc. 



HÂRTIE/CARTON 

 

Se colectează în containerul semiîngropat cu capac albastru sau cu inscripția ”HÂRTIE/CARTON”. 
Toate persoanele fizice, indiferent dacă locuiesc la bloc sau la casă, vor utiliza acești recipienți 

pentru colectarea selectivă a categoriei ”Hârtie/Carton”. 
Persoanele juridice care își desfășoară activitatea în imobile nepartajate, vor colecta deșeurile de 

hârtie/carton separat, în recipientele alocate imobilului în care își desfășoară activitatea, 
respectând specificul de colectare al imobilului. Exemple : 

DA : reviste, ziare, maculatură, plicuri, cutii, fotografii, cartoane de ouă, cutii de pizza, hârtie de 
ambalaj, cutiile Tetra Pack (suc, lapte, alte băuturi) 

Prin plierea cutiilor se economisește spațiul de depozitare !  

NU: hârtie și carton ce conțin reziduuri de mâncare, șervețele și hârtie de bucătărie folosite, 
scutece, absorbante sau alte servețele de igienă personală. Atenție, acestea se colectează la 

rezidual/menajer !  

Deșeurile de hârtie-carton care au fost contanimate cu deșeuri reziduale, vor fi preluate ca 
deșeu menajer și se vor aplica penalități în valoare de 20 lei/pubela de 120l, respectiv 50 lei/ 

container 1.1 mc. 

ATENȚIE ! Locuitorii de la case vor depozita deșeurile de hârtie-carton în containerul 
semiîngropat cu capac albastru de la cea mai apropiată platformă pentru colectarea 

deșeurilor. 
 

STICLĂ 
 

Se colectează în containerul semiîngropat cu capac verde sau cu inscripția ”STICLĂ” (blocuri și 
case). Ambalajele din sticlă se clătesc înainte de aruncare.  

Exemple:DA: ambalaje din sticlă (fără capacul metalic sau din plastic), etc. 

NU: oglinzi, geamuri, produse din porțelan, ceramică, cristal/vase rezistente la căldură etc. Atenție, 
acestea se colectează la rezidual/menajer !  

 Locuitorii de la case vor depozita deșeurile de sticlă în containerul semiîngropat cu capac 
verde de la cea mai apropiată platformă pentru colectarea deșeurilor. 



DEȘEURI REZIDUALE / AMESTECATE 
 

 
Deșeurile reziduale (menajere) sunt totalitatea deșeurilor care nu se pot recicla sau 

valorifica energetic. Se colectează în containere de 1,1 mc, încasetate, accesul pentru 
depunerea deșeurilor menajere fiind posibil pe baza unei cartele distribuită utilizatorilor (la 
blocuri), respectiv în pubela neagră (120 litri) prevăzută cu dispozitiv pentru înregistrarea 

numărului de goliri (la case). 
La bloc, numărul de containere de 1,1 mc destinate colectării deșeurilor menajere și amplasate pe 
platformele gospodărești, este stabilit în functie de numărul de persoane arondate la platformă și 
de indicele de generare maxim al deșeurilor (0,71 Kg/loc/zi). Ca urmare, a fost stabilită frecvența 
de colectare a deșeurilor menajere: 3 ori/săptămână vara, respectiv de 2 ori /săptămână iarna 

În plus, se amplasează containere pentru cantitatea suplimentară de deșeuri menajere. Aceste 
containere sunt inscripționate cu avertismentul :   

”Volum rezidual excesiv! Cost suplimentar!” și va fi plătit în plus față de TSB 

 (25 lei/container de 1.1mc). Deșeurile menajere depozitate lângă containere, vor fi încărcate 
în containerele suplimentare și vor fi taxate suplimentar. 

 

La casă, de la momentul în care beneficiarii serviciului de salubrizare intră în posesia pubelei 
negre prevăzută cu dispozitiv de înregistrare, numărul de goliri care întră în TSB este de 3 ori 
/lună. Ridicarea pubelei se face prin aport voluntar la poartă, iar ziua colectării este anunțată de 
operatorul de salubrizare pentru fiecare stradă. Deșeurile menajere în surplus, depozitate lângă 

pubele neagre (în saci sau alți recipienți decât cel cu CIP) vor fi golite în pubela cu cip, după 
golirea prealabilă a acesteia, astfel fiind înregistrată ca a doua golire plătită suplimentar (3 lei 

golirea suplimentară) 

Exemple: 

DA: resturi de mâncare (carne, lactate, vegetale, ouă), scutece de unică folosință, absorbante, 
reziduurile/excrementele animalelor de casă, conținutul sacului de la aspirator, mucuri de țigară, 

șervețele folosite, ambalaje foarte murdare, cioburi de ceramică și porțelan, veselă de unică 
folosință foarte murdară, cenușa de la sobe (dacă în afară de lemn se ard și cărbuni), resturi 

vegetale din curte (dacă sunt tratate cu pesticid), lemn tratat sau vopsit ș.a. 
 

NU sunt deșeuri menajere: textile, încălțăminte, pământ, nisip, pietriș, deșeuri de echipamente 
electrice și electronice și de baterii, acumulatori, becuri, componente ale autovehiculelor (piese din 

dezmembrări), anvelope, deșeuri din construcții și demolări, deșeuri voluminoase (mobilier, 
covoare, saltele, etc.).  

Atenție, acestea se colectează conform categoriilor de deșeuri de mai jos! 



ALTE CATEGORII DE DEȘEURI 
 

DEȘEURI VEGETALE – provenite din toaletări arbori, arbuști, tuns gard viu, cosit iarbă etc. 

→ La blocuri: Deșeurile vegetale rezultate din toaletarea spațiilor verzi aferente asociațiilor de 
proprietari (domeniul public) se depozitează pe spațiul verde, în zonă cu acces auto, cu 

respectarea perioadelor de toaletare și cu anunțarea Direcției Servicii Publice din cadrul Primăriei. 
→ La case: Ridicarea acestora se va face de către operatorul de salubrizare de doua ori pe 

an (primăvara și toamna) cu notificare prealabilă a utilizatorilor asupra datei exacte de 
colectare, sau contra cost, în baza unei solicitări adresate de beneficiar, operatorului SC 

Supercom S.A. 
DEȘEURI VOLUMINOASE – mobilier, covoare, saltele etc. 

Colectarea acestora se face cu titlu gratuit, în cadrul celor 6 campanii anuale de colectare și în 
baza unui program stabilit de operator și adus la cunoștință publică. 

În afara programelor stabilite, se vor preda prin aport voluntar, fără cost, la Centrele de Colectare 
din strada Narciselor, respectiv din Viișoara sau pe bază de comandă, contra cost (154,20 lei cu 

TVA/ mc sau 440,47 lei cu TVA/tonă) 

DEȘEURI TEXTILE – Îmbrăcămintea și încălțămintea uzată pot fi depuse în containerele albe ale 
Asociației Caritas, amplasate în 10 puncte din municipiul Bistrița sau la Centrele de Colectare din 

strada Narciselor și Viișoara. 

DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII 
Vor fi depozitate prin aport voluntar, fără cost, în limita cantității de 200 kg /gospodărie/an, la 

Centrele de Colectare din strada Narciselor și Viișoara sau se ridică contra cost (155.91 lei cu 
TVA/mc sau 223,73 lei cu TVA/tona) de către operatorul de salubritate, la solicitarea beneficiarului. 

Deșeuri de Echipamente Electrice și Electronice (DEEE) 
Persoanele fizice și juridice care dețin deșeuri electrice, inclusiv cele provenite de la echipamente 
electrice și electronice importate pentru folosința proprie, au obligația de a preda aceste deșeuri 

electrice către sistemele de colectare special autorizate în acest sens. 
Colectarea tuturor categoriilor de DEEE se face cu titlu gratuit, prin Centrul de Reciclare DEEE din 

str. Zefirului, nr.1. În cazul DEEE mari, în baza unei comenzi telefonice, ridicarea se poate face 
direct de la domiciliul (tel. 0751 302 125 sau 0743 153 337) 

               ELECTROCASNICE MARI      ELECTRONICE MICI 
                             

 

 



BECURI ȘI BATERII 
 

 

Atentie! Becurile și bateriile pot fi predate și la punctele special amenajate în cadrul 
supermarketurilor dar și în unitățile de învătământ din municipiul Bistrița și instituțiile publice 

care au recipiente de colectare pentru acest tip de DEEE. 

Atenție ! Deșeurile periculoase (baterii și acumulatori, cartușe de aparate de copiere, lămpi și 

tuburi fluorescente, vopsele/ambalaje de vopsele, uleiuri, cerneluri, adezivi, acizi, insecticide, 
pesticide etc.) se duc prin aport voluntar la Centrele de Colectare din str. Narciselor și din Viișoara. 

DEȘEURILE MEDICALE 
Flacoanele de medicamente, medicamentele expirate, alte deșeuri provenite din activitățile 

medicale, trebuie predate în orice unitate medicală/farmacie care sunt obligate să preia aceste 
tipuri de deșeuri. 

 
BIODEGRADABILE 

 
O categorie importantă este cea a deșeurilor biodegradabile.  

Dacă locuiești la casă, din deșeuri biodegradabile poți obține în propria gospodărie compost, un 
excelent îngrășământ pentru plantele din jurul casei și pentru pământul din grădină. 

În prezent, sistemul de compostare nu este disponibil, dar recomandăm pentru cei interesați 
achiziționarea unui container special pentru descompunerea biodegradabilului și transformarea lui 

în compost. 
Exemple de deșeuri biodegradabile: 

DA: resturi de fructe şi de legume proaspete sau gătite, resturi de pâine şi cereale, zaţ de 
cafea/resturi de ceai inclusiv pliculețe, coji de ouă, coji de nucă, cenuşă de la sobe (când se arde 
numai lemn), rumeguş, fân şi paie, resturi vegetale din curte (frunze, crengi şi nuiele mărunţite, 

flori), plante de casă, bucăţi de lemn mărunţit, ziare, carton mărunţite - umede şi murdare, 
șervețele de hârtie. 

NU: resturi de carne şi peşte, gătite sau proaspete, resturi de produse lactate (lapte, smântână, 
brânză, iaurt, unt, frişcă), ouă întregi, grăsimi animale şi uleiuri vegetale, excremente ale 

animalelor de companie, cenuşă de la sobe (dacă se ard şi cărbuni), resturi vegetale din curte 
tratate cu pesticide, lemn tratat sau vopsit. 



Sancțiuni pentru utilizatorii serviciului de salubrizare  
(conform Regulamentului de Salubrizare): 

1.Nerespectarea colectării separate a cel puţin următoarelor categorii de deşeuri: hârtie/carton, 
metal, plastic şi sticlă, în condițiile existenței infrastructurii necesare. Persoane fizice:1 000 -2 000 
lei, Persoane juridice: 20 000 - 40 000 lei 
 
2. Neasigurarea precolectării separate, în recipientele asigurate de operatorul serviciului, distinct 
inscripţionate şi amplasate în spaţii special amenajate, a deşeurilor pe care le-au generat în 
propria gospodărie sau ca urmare a activităţilor lucrative pe care le desfăşoară. Persoane 
fizice:100 - 300 lei, Persoane juridice: 100 - 300 lei 
 
3. Utilizarea recipientelor pentru deşeuri reciclabile în alte scopuri decat cele pentru care sunt 
destinate. Persoane fizice:100 - 200 lei, Persoane juridice: 500 - 2 000 lei 
 
4. Folosirea platformelor de precolectare amenajate pe domeniul public al localității de către 
persoanele  nerezidente, nearondate respectivului punct de colectare. Persoane fizice:100 - 500 
lei, Persoane juridice:1.000 – 2 000 lei 
 
5. Depozitarea deşeurilor pe platformele de colectare în afara recipientelor şi nemenținerea 
curățeniei pe platforme. Persoane fizice:100-500 lei, Persoane juridice: 750 – 1 500 lei 
 
6. Depozitarea materialelor de construcții pe domeniul public sau privat al localității, fără aprobarea 
prealabila a administrației publice locale. Persoane fizice: 200-500 lei , Pers. juridice: 2 000 – 5 000 
lei. 
 
7. Depozitarea deșeurilor voluminoase în afara locurilor amenajate în acest scop. Persoane fizice: 
1 000 - 2 500 lei, Persoane juridice:1 000 – 2 500 lei 
 
8. Depozitarea deșeurilor vegetale rezultate în urma lucrărilor de întreținere a spațiilor verzi în alte 
locuri decât cele amenajate în acest scop. Persoane fizice:1 000 - 2 000 lei, Persoane juridice: 
1000 – 2 500 lei. 
 
9. Abandonarea sau depozitarea deşeurilor municipale pe spatiile verzi, căile de comunicație, în 
locurile publice sau în alte locuri decat cele special amenajate. Persoane fizice: 1000-2000 lei, 
Persoane juridice: 20000-40000 lei. 
 
10. Depunerea în recipientele de precolectare a deşeurilor municipale de pe platformele amenajate 
pe domeniul public, de deşeuri animaliere (dejectii, cadavre de animale/păsări), deşeuri de 
construcții/demolări, deşeuri vegetale, deşeuri periculoase etc. Persoane fizice: 200-1000 lei, 
Persoane juridice: 1000-2500 lei. 
 
11.Neasigurarea sau obstrucționarea / blocarea căilor de acces de către platfomele de colectare, 
pentru mijloacele de transport ale operatorilor. Persoane fizice: 100 – 200 lei, persoane juridice 
500 – 1000 lei. 
 
12.Deteriorarea și/sau sustragerea recipientelor/părti ale acestora, aflate în punctele de     
precolecare. Persoane fizice/ Persoane juridice: 500-2000 lei. 
 
13. Nerespectarea de către titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau 
desființare conform Legii nr. 50/1991 a obligațiilor privind gestionarea deșeurilor din contrucții și 
deființări (art. 61, alin. (1) din Legea nr. 211/2011, nerespectare art. 17 alin (3) ). Persoane fizice: 
1000-2000 lei, Persoane juridice: 20000-40000 lei 



 
14. Depozitarea deșeurilor din construcții și demolări rezultate din amenajarea locuințelor 
individuale în punctele gospodărești și pe terenurile înconjurătoare sau în alte locuri în afara  
containerelor adecvate, puse la dispoziție de către Operator, în baza unui contract încheiat cu 
acesta. Persoane fizice: 1000-2500 lei, Persoane juridice: 20000-40000 lei 
 

Abateri ale operatorului de salubrizare de la parametrii de calitate și cantitate ai 
Serviciului de Salubrizare (conform Regulamentului de Salubrizare): 

1.Nerespectarea programului/frecvenței de colectare pe fiecare stradă/zonă de blocuri. 

• Penalități de întârziere de 0,1% lei/zi de întârziere din luna curentă, din valoarea 
trimestrială a redevenței aferentă Contractului de delegare a Serviciului. 

• Penalitate cuprinsă între 5.000-10.000 lei pentru situația în care în intervalul 
aceleași luni nu s-a realizat complet programul de colectare. 

2. Colectarea și transportul separat la CMID a urmatoarelor tipuri de deseuri: 
a) deşeuri menajere si similare; 
b) deşeuri reciclabile (hârtie+carton, plastic+metal, sticlă), inclusiv deşeuri de ambalaje; 
c) deşeuri generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară,  
provenite din locuinţe/institutii; 
d) deşeuri voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi operatori economici. 
e) deşeuri biodegradabile (verzi); 

• Penalitate de 5.000 lei, pentru nerespectarea colectării selective și a 
transportului separat a fiecarei fracții pentru fiecare caz în parte. 

3.Nerespectarea termenelor privind campaniile anuale cu titlu gratuit de colectare a 
deșeurilor voluminoase (6 în  mediul urban ) , conform unui program aprobat de către A.D.I. 
Deșeuri Bistrița Năsăud și comunicat utilizatorilor deserviți, respectiv a campaniilor de tipul 
“ Luna curăţeniei ”, pentru deșeurilor predominant vegetale în special primăvara și toamna 
in perioada martie - aprilie și septembrie - octombrie de la persone fizice, inclusiv asociații 
de proprietari și de la agenti economici/instituții publice. 

• Penalități  de  0,025% / zi  de  întârziere  din  valoarea trimestrială  a  redevenței  
aferentă  Contractului  de delegare a Serviciului, până la data realizării. 

4. Nerespectarea orarului de funcționarea a Centrelor de Colectare și primirea în centre a 
tipurilor de deșeuri aduse voluntar de utilizatori așa cum este prevăzut în Contract. 

• Penalități de 100 lei pentru fiecare abatere constatată. 

 
TELEFOANE UTILE : 

Tel-Verde Supercom : 0800 800 268 – gratuit 
SC Supercom SA – Bistrița 0263 / 944 

ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud 0263 / 215 191 
Telefonul cetățeanului 0800 0800 33 -gratuit 

 
Informatii cu privire la Taxa Specială de Salubrizare pot fi obținute de la 

Direcția Economica, Serv. Constatare și impunere  
(str. Al Odobescu, Nr. 17 ), Tel. 0263 239070,  

precum și pe website: www.primariabistrita.ro, Colectarea selectivă 

http://www.primariabistrita.ro/

