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Vrei un judeţ curat?
Colectează separat!

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 
DEŞEURI TIMIŞ

 
 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş s-a constituit în scopul 
înfiinţării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a 
serviciului de salubrizare a localităţilor pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-
teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de 
interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării si/sau dezvoltării, după caz, 
a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului . Membrii  acesteia  sunt  Consiliul  
Judeţean  Timiş şi  toate  Consiliile Locale din judeţ (2 municipii, 8 oraşe şi 89 de 
comune). Fiecare asociat prin reprezentantul său, are un vot egal în Adunarea generală 
a Asociaţiei.

Cele mai importante obiective ale Asociaţiei sunt: 
-reprezintă interfaţa în discuţiile cu autorităţile administraţiei publice;
-este un partener activ în aceste discuţii pentru a coordona politicile şi acţiunile de 
interes general;
-încheie contractul/contractele de delegare cu operatorii, în numele şi pe seama unităţilor 
administrativ-teritoriale membre implicate;
-monitorizează execuţia contractului/contractelor de delegare şi informează membrii 
săi despre acestea;
-urmăreşte îndeplinirea obligaţiilor asumate de operatori;
-aplică penalităţile contractuale conform mandatului primit şi cu prevederile 
contractuale.



2

PROIECTUL SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT 
AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL TIMIŞ

Proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Timiş” 
(SIMD) este finanţat din Fonduri Europene, prin Programul Operaţional Sectorial de 
Mediu 2007–2013, Axa prioritară 2 – Dezvoltarea sistemelor integrate de gestionare a 
deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric.
Beneficiarul proiectului: Judeţul Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş
Perioada de implementare: martie 2010 – decembrie 2015
Valoarea totală a proiectului: 162.201.736 lei din care:
 - Fondul European de Dezvoltare Regională: 112.867.811 lei;
 - Bugetul de stat: 25.395.258 lei;
 - Bugetul Consiliului Judeţean Timiş: 23.938.667 lei.
 

Obiectivele proiectului

	acoperire 100% cu servicii de salubritate în Judeţul Timiş;
	optimizarea resurselor şi managementul deşeurilor la nivel judeţean şi 

îmbunătăţirea standardelor serviciilor, prin introducerea de servicii de 
salubritate şi construirea de staţii de transfer;

	asigurarea unei capacităţi de depozitare suficiente pentru a satisface nevoile pe 
termen mediu a judeţului;

	introducerea practicilor de colectare separată a deşeurilor şi construcţia de 
facilităţi pentru recuperarea de deşeuri de ambalaje, reducând astfel cantitatea 
de deşeuri care trebuie depozitată;

	construirea de facilităţi de tratare a deşeurilor biodegradabile, pentru a atinge 
ţintele de deviere de la depozitare a deşeurilor biodegradabile;

	închiderea depozitelor de deşeuri urbane şi rurale neconforme;
	îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a autorităţilor locale, în scopul de a 

asigura punerea în aplicare corectă a proiectului şi exploatarea ulterioară a 
instalaţiilor şi a serviciilor;

	conştientizarea populaţiei cu privire la noile sisteme implementate şi cum să se 
adapteze la ele.
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Investiţii şi activităţi realizate în cadrul proiectului

 1. Depozit de deşeuri nepericuloase din comuna Ghizela: suprafaţa totală utilă de 
35,14 ha, cu o perioadă de viaţă estimată de 41 ani. Depozitul cuprinde: cinci celule 
de depozitare, instalaţie de sortare, instalaţie de compostare şi  instalaţie de tratare 
mecano–biologică.
 2. Staţie de transfer: Timişoara 
 3. Centre de colectare: Jimbolia, Deta şi Făget.
 4. Închidere depozite neconforme de deşeuri din mediul urban al judeţului Timiş din 
următoarele localităţi: Parţa–Şag Timişoara, Lugoj, Sânnicolau Mare, Jimbolia, Buziaş 
si Făget.
 5. Echipamente de transport: 11 vehicule de transport deşeuri la depozitul Ghizela.
 6. Recipienţi de stocare deşeuri şi compostoare individuale cu următoarele 
capacităţi:

	Pubelă de 120 litri – pentru colectarea separată a deşeurilor biodegradabile din 
mediul rural / gospodărie (44.144 buc);

	Recipienţi pentru compostarea individuală – 35.687 bucati;
	Container de 1.100 litri tip clopot – pentru punctele de colectare zonală a sticlei 

/ sat (278 buc).
 7. Campanii de informare şi conştientizare.
 8. Asistenţă tehnică de management şi supervizare execuţie, audit pe proiect.

Managementul deşeurilor în judeţul Timiş

	Colectarea primară a deşeurilor (separate la sursă);
	Transportul deşeurilor către staţia de transfer/centrele de colectare/depozit 

Ghizela;
	Transferul deşeurilor de la staţia de transfer/centrele de colectare către depozit 

Ghizela;
	Sortarea deşeurilor reciclabile;
	Tratarea mecano-biologică a deşeurilor reziduale;
	Compostarea deşeurilor verzi.



4

Zone de colectare

 Pentru împărţirea judeţului pe zone, au fost luate în considerare criterii fizice, 
criterii de mediu, criterii tehnico-economice, criterii sociale, starea infrastructurii 
existente, distanţa fiecărei localităţi până la depozit, cantităţile de deşeuri generate. 
Astfel, au rezultat 5 zone de colectare în judeţul Timiş.

Colectarea deşeurilor în judeţul Timiş

Sistemul de colectare al deşeurilor în judeţul Timiş prevede colectarea separată 
pe trei fracţii şi anume: 

- fracţia umedă (deşeuri reziduale, inclusiv biodegradabile); 
- fracţia uscată (deşeuri reciclabile, respectiv hârtie, carton, plastic, doze de 

aluminiu, PET-uri, metal şi lemn);
- sticla. 

Zona 2 – Jimbolia: Jimbolia, Sânnicolau Mare, Beba Veche, Cenad, Comloşu 
Mare, Dudeştii Vechi, Gottlob, Lenauheim, Lovrin, Periam, Pesac, Sânpetru Mare, 
Saravale, Teremia Mare, Tomnatic, Valcani.
Zona 3 – Deta: Ciacova, Deta, Gătaia, Banloc, Birda, Denta, Ghilad, Giera, Jamu 
Mare, Jebel, Liebling, Livezile, Moraviţa, Pădureni, Tormac, Voiteg.
Zona 4 – Făget: Făget, Bîrna, Bethausen, Curtea, Dumbrava, Fârdea, Mănăştiur, 
Margina, Ohaba Lungă, Pietroasa, Tomeşti, Traian Vuia.
Zona 0 – Ghizela: Lugoj, Buziaş, Recaş, Balinţ, Bara, Belinţ, Bogda, Boldur, 
Brestovăţ, Chevereşu Mare, Coşteiu, Criciova, Darova, Găvojdia, Ghizela, Nădrag, 
Niţchidorf, Racoviţa, Sacoşu Turcesc, Secaș, Știuca, Topolovățu Mare, Victor Vlad 
Delamarina.

Zona 1 – Timişoara: Municipiul 
Timişoara, Dumbrăviţa, Ghiroda, Giarmata, 
Giroc, Moşniţa Nouă, Orţişoara, Remetea 
Mare, Şag, Sânmihaiu Român, Becicherecu 
Mic, Biled, Bucovăţ, Cărpiniş, Cenei, 
Checea, Dudeştii Noi, Fibiş, Foeni, Giulvăz, 
Iecea Mare, Maşloc, Otelec, Parţa, Peciu 
Nou, Pişchia, Săcălaz, Sânandrei, Şandra, 
Satchinez, Uivar, Variaş.
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Precolectarea se realizează separat, pe tipuri de deşeuri municipale, în recipienți de 
culori diferite, aferente fiecărui tip de deşeu.

În mediul urban:
	Colectarea deşeurilor reziduale se realizează în pubele de 240 litri;
	Colectarea deşeurilor reciclabile (hârtie, carton, plastic, doze de aluminiu, PET-uri, 

metal şi lemn) se realizează în pubele de 240 litri;
	Colectarea deşeurilor din sticlă se realizează în containere de 1.100 litri tip clopot;

În mediul rural:
	Colectarea deşeurilor reziduale se realizează în pubele de 120 litri;
	Colectarea deşeurilor reciclabile (hârtie, carton, plastic, doze de aluminiu, PET-uri, 

metal şi lemn) se realizează în saci din plastic (de culoare galbenă) de 120 litri;
	Colectarea deşeurilor din sticlă se realizează în containere de 1.100 litri tip clopot.

 După colectarea lor separată, deşeurile municipale vor fi transportate separat, după cum 
urmează:
-  Deşeurile reziduale colectate din zona 1, cu excepţia municipiului Timişoara şi a celor 9 
comune periurbane (Dumbrăvița, Ghiroda, Giarmata, Giroc, Moșnița Nouă, Orțișoara, Remetea 
Mare, Șag și Sânmihaiu Român) vor fi transportate la Staţia de transfer Timişoara.
- Deşeurile reziduale colectate din municipiul Timişoara şi cele 9 comune periurbane 
(Dumbrăvița, Ghiroda, Giarmata, Giroc, Moșnița Nouă, Orțișoara, Remetea Mare, Șag și 
Sânmihaiu Român) vor fi transportate la Linia de sortare în vederea valorificării energetice 
Retim.
- Deşeurile reciclabile colectate  din zona 1 vor fi transportate la Staţia de sortare Retim.
- Deşeurile reziduale şi reciclabile colectate din zona 2 vor fi transportate la Centrul de colectare 
Jimbolia.
- Deşeurile reziduale şi reciclabile colectate din zona 3 vor fi transportate la Centrul de colectare 
Deta.
- Deşeurile reziduale şi reciclabile colectate din zona 4 vor fi transportate la Centrul de colectare 
Făget.
- Deşeurile reziduale şi reciclabile colectate din zona 0 vor fi transportate la Depozitul de 
deşeuri nepericuloase Ghizela, respectiv la Staţia de tratare mecano-biologică (TMB) şi Staţia 
de sortare.C
- Deşeurile de sticlă colectate din zonele 0, 1, 2, 3, 4 vor fi transportate direct către operatorii 
reciclatori.
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COLECTAREA SEPARATĂ

Deşeurile reprezintă o problemă serioasă de natură socială, economică şi de 
mediu. Dezvoltarea urbanistică, industrializarea şi nivelul de trai al populaţei încurajează 
producţia şi consumul, generând astfel cantităţi tot mai mari de deşeuri.

Legislaţia UE şi legislaţia românească încurajează sistemul de gestionare 
al deşeurilor, pentru reducerea cantităţii de deşeuri depozitate, colectare separată şi 
transport, reciclare şi valorificare deşeuri de ambalaje, compostare, depozitare.

Instituţiile publice, asociaţiile, fundaţiile, persoanele fizice sunt obligate să 
colecteze separat deşeurile de ambalaje în containere diferite.

Ierarhia deşeurilor - sintagma celor „3R”

Noţiunea de baza în ierarhia deşeurilor este minimizarea consumului de 
deşeuri, obţinând astfel beneficii în procesul de refolosire, protejând mediul, sănătatea 
populaţiei şi depozitarea minimă a unei cantităţi de deşeuri.

De ce e important să aplicăm sintagma celor „3R”

	Protejăm resursele naturale!
	Este un proces simplu de aplicat!
	Nu implică costuri din partea generatorilor de deşeuri!
	Impactul asupra mediului înconjurător este pozitiv!

REDUCERE
Nu cumpăra produse pe care nu le folosești!

Nu risipi!
Asigură-te că ambalajele produselor pe care le-ai cumpărat pot fi reutilizate!

REFOLOSIRE
Este soluția optimă pentru a reduce cantitățile de deșeuri pe care nu le mai folosești.

Găsește diferite metode de a refolosi deșeul!
Când ai luat decizia că un lucru nu îți mai este de folos, donează-l!

RECICLARE
Transformă materialele considerate deșeu în produse noi!

Protejează resursele naturale!
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Ce anume colectăm separat
Exemple

Deşeuri reziduale (fracţia umedă)

- Resturi alimentare (resturi de mâncare, de legume, de fructe);
- Hârtie murdară de orice fel (şerveţele, prosoape de bucătarie, hârtie igienică, etc);
- Scutece, mucuri de ţigară, zaţ de cafea, pliculeţe de ceai, coji de ouă.

Deşeuri reciclabile (fracţia uscată)

- Ziare, reviste, hârtie, caiete, cărţi, pungi de hârtie, etc;
- Cutii de pizza, de dulciuri, folia protectoare externă a carcasei de CD, tăviţe pentru 

alimente, etc;
- Pungi din plastic, PET-uri fără dop, dopuri, ambalaje de alimente, cosmetice şi 

detergenţi, farfurii şi pahare de unică folosinţă, pungi pentru sandvişuri, etichetele 
agăţate de un produs, etc;

- Doze de aluminiu, material de aluminiu, cutii de conserve, tetrapack, capse, etc;
- Lemn, plută etc.
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Deşeuri din sticlă
- Sticlă de orice culoare, de geam, borcane, veselă de sticlă.
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Deşeurile electrice, electronice şi electrocasnice (DEEE)

- Aparate de uz casnic de mari dimensiuni (frigidere, maşini de spălat vase şi rufe, 
cuptoare cu microunde, sobe electrice, maşini de gătit, radiatoare, etc);

- Aparate de uz casnic de mici dimensiuni (aspiratoare, fiare de călcat, prăjitoare de 
pâine, filtre de cafea, uscătoare de păr, etc);

- Echipamente informatice şi de telecomunicaţii (calculatoare – cu toate componentele, 
imprimante, fotocopiatoare, telefoane, faxuri, etc);

- Echipamente de larg consum (aparate de radio, televizoare, camere video, instrumente 
muzicale, etc);

- Echipamente de iluminat (lămpi fluorescente drepte şi compacte, alte materiale de 
iluminat sau echipamente de difuzat ori controlat lumina, cu excepţia becurilor cu 
filament, etc);

- Unelte electrice şi electronice (maşini de găurit, ferăstraie, maşini de cusut, 
echipamente de strunjit, de frezat, de polizat, unelte de grădinărit, etc);

- Jucării, echipamente sportive şi de agrement (jucării electrice, jocuri video şi console 
portabile, echipamente sportive cu componente electrice sau electronice, etc);

- Dispozitive medicale (cu excepţia tuturor produselor implantate sau infectate);

- Instrumente de supraveghere şi control (detectoare de fum, termostate, instrumente 
de supraveghere şi control utilizate în instalaţii industriale, etc);

- Distribuitoare automate (de băuturi calde, de doze sau sticle, de produse solide, de 
bani, etc). 
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IMPORTANT:

La Staţia de transfer Timişoara şi Centrele de colectare 
(Jimbolia, Deta, Făget) sunt acceptate pe platforma publică de 
colectare deşeurile voluminoase, periculoase şi DEEE-urile, aduse 
prin aport voluntar de către populaţie.
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Paşi în colectarea separată a deşeurilor

Reguli generale în colectarea separată

Scoate dopurile
PET-urilor, pliază
ambalajele din

carton, presează
dozele și
PET-urile

Reciclează
doar

materialele
curate

Reciclează
doar

materialele
indicate
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         Beneficiile colectării separate

Ştiai că ….

	o tonă de hârtie reciclată salvează 17 arbori maturi care produc oxigen 

pentru 900 de oameni;

	pentru a produce 700 de pungi de hârtie este nevoie de un arbore de 15 

ani;

	o tonă de mase plastice reciclată economiseşte 8 tone de petrol;

	pungile de plastic nu sunt biodegradabile;

	aluminiul este 100% reciclabil;

	o doză de aluminiu reciclată economiseşte energie pentru fabricarea altor 

20 de doze reciclate;

	1 kilogram de aluminiu salvează 14 kW de electricitate;

	sticla poate fi reciclată la nesfârşit fără a-şi pierde calităţile, astfel se 

reduce poluarea aerului cu 20%.

Reducerea consumului de energie

Reducerea poluării

Protejarea sănătății populației

Păstrarea unui mediu curat

Reducerea cantităților de deșeuri depozitate
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Concluzii

Gestionarea corespunzătoare a deşeurilor va reduce impactul negativ asupra 
mediului şi sănătăţii noastre.

Pentru atingerea obiectivelor, nu este suficientă doar realizarea sistemelor 
eficiente de gestionare a deşeurilor, ci şi conştientizarea şi implicarea noastră privind 
importanţa colectării separate a deşeurilor care se generează zilnic, acest lucru având, 
în viitor, repercursiuni în gradul ridicat de poluare care afectează sănătatea noastră şi a 
mediului, şi preţul pe care trebuie să-l plătim pentru produsele noi din acelaşi material.

Conservarea şi protejarea mediului în care trăim este responsabilitatea şi 
obligaţia noastră ca principali beneficiari ai resurselor naturale.

Depinde de noi să schimbăm viitorul!

Vrei un judeţ curat?
Colectează separat!
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Definiţii

Deşeu municipal – deşeuri menajere şi similare;

Deşeu menajer –deşeu provenit din activităţi casnice sau asimilabile cu acestea şi care 

pot fi preluate cu sistemele de precolectare curente din localităţi;

Colectare -strângerea, cu sau fără sortare, a deşeurilor în vederea transportării lor; 

Colectare separată - colectarea deşeurilor de diferite categorii la sursa de 

producere, separat pe tipuri de materiale, în saci de plastic, recipiente, containere 

compartimentate; 

Depozit - amplasament pentru eliminarea finală a deşeurilor, prin depozitare pe sol sau 

în subteran;

Deşeu asimilabil cu deşeul menajer -deşeu provenit din industrie, din comerţ, din 

sectorul public sau administrativ, care prezintă compoziţie şi proprietăţi similare cu 

deşeul menajer şi care este colectat, transportat, prelucrat şi depozitat împreună cu 

acesta; 

Deşeu biodegradabil - deşeu care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe; 

Deşeu din construcţii şi demolări - deşeu rezultat în urma demolării sau construirii 

clădirilor, şoselelor şi a altor structuri de obiective industriale ori civile, care nu este 

încadrat ca deşeu periculos conform prevederilor legale în vigoare; 

Deşeu de ambalaj - orice ambalaj sau material de ambalare care satisface cerinţele 

definiţiei de deşeu; 

Deşeu  periculos - deşeu încadrat generic, conform legislaţei specifice privind regimul 

deşeurilor, în acest tip sau categorie de deşeu şi care are cel puţin un constituent sau o 

proprietate care face ca acesta să fie periculos;

Deşeu reciclabil - deşeu care poate constitui materie primă într-un proces de producţie 

pentru obţinerea produsului iniţial sau pentru alte scopuri; 
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Deşeu de echipamente electrice si electronice - denumite în continuare DEEE - 

echipamente electrice şi electronice care constituie deşeu conform prevederilor 

Ordonanţei de Urgenţă  a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor,  inclusiv 

toate componentele, subansamblurile şi produsele consumabile, parte integrantă a 

echipamentului în momentul în care acestea devin deşeuri; 

Deşeu stradal - deşeu specific căilor de circulaţie publică, provenite din activitatea 

cotidiană a populaţiei, de la spaţiile verzi, de la animale, din depunerea de substanţe 

solide provenite din atmosferă; 

Deşeu voluminos - deşeu solid de diferite provenienţe, care, datorită dimensiunilor lor, 

nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de colectare, ci necesită o tratare diferenţiată  

faţă de acestea, din punct de vedere al preluării şi transportării; 

Deţinător - producător de deşeuri ori persoană fizică sau juridică ce are deşeuri în 

posesie; 

Gestionare - colectare, transport, valorificare şi eliminare a deşeurilor, inclusiv 

supravegherea acestor operaţii şi îngrijirea zonelor de depozitare după închiderea 

acestora; 

Precolectare - activitatea utilizatorului de strângere şi depozitare temporară a 

deşeurilor municipale sau a deşeurilor solide asimilabile cu deşeurile municipale în 

recipiente, containere ori puncte gospodăreşti, amplasate în spaţii special amenajate; 

Preselectare - activitatea de selectare prealabilă a deşeurilor la sursa de producere, pe 

tipuri de materiale; 

Reciclare - operaţiunea de prelucrare a unui deşeu în vederea refolosirii; 

Salubrizare - totalitatea operaţiunilor şi activităţilor necesare pentru păstrarea unui 

aspect salubru al localităţilor; 

Serviciu – ansamblul acţiunilor reglementate prin care se asigură desfăşurarea în bune 

condiţii a activităţilor în folosul comunităţilor locale;
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Sistem public de salubrizare - ansamblul instalaţiilor tehnologice, echipamentelor 

funcţionale şi dotărilor specifice, construcţiilor şi terenurilor aferente prin care se 

realizează serviciul de salubrizare; 

Sortare - activitatea de separare pe sortimente şi depozitare temporară a deşeurilor 

reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializaţi;

Staţie de transfer – spaţiu special amenajat pentru depozitarea temporară a deşeurilor 

colectate din aceeaşi localitate sau din localităţi distincte, în vederea transportării 

centralizate a acestora la o staţie de sortare/tratare sau la un depozit de deşeuri;

Tratare - totalitatea proceselor fizice, chimice şi biologice care schimbă caracteristicile 

deşeurilor, în scopul reducerii volumului şi caracterului periculos al acestora, facilitând 

manipularea sau valorificarea lor; 

Utilizator - persoana fizică sau juridică care beneficiază, direct ori indirect, individual 

sau colectiv, de serviciile de utilităţi publice, în condiţiile legii. 


