
Vrei să te debarasezi de deșeurile voluminoase, periculoase și DEEE-uri?  

 

Acestea pot fi predate la Centrele de Colectare și Stația de Transfer gestionate de către 

Operatorul S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L 

Utilizatorii serviciului de salubrizare de pe raza localităților din zonele: Zona 1 

Timișoara, Zona 2 Jimbolia, Zona 3 Deta și Zona 4 Făget au posibilitatea de a se debarasa de 

aceste categorii de deșeuri în mod gratuit prin aport voluntar. 

Deșeurile pot fi predate prin aport voluntar și gratuit la urmatoarele centre: 

 

 Zona 1 Timișoara – la Stația de Trasnfer Timișoara, situată în Timișoara Str. Ovidiu 

Cotruș, nr 40, deschisă de luni până vineri între orele 7.00-21.00, sâmbătă între orele 

7.00-15.00 

 Zona 2 Jimbolia – la Centrul de Colectare Jimbolia, situat pe DN59C între Jimbolia și 

Comloșu Mic, deschis de luni până vineri între orele 7.00-21.00, sâmbătă între orele 

7.00-15.00 

 Zona 3 Deta – la Centrul de Colectare Deta, situat pe partea dreaptă a DN59B între 

Deta și Banloc, deschis de luni până vineri între orele 7.00-21.00, sâmbătă între orele 

7.00-15.00   

 Zona 4 Făget – la Centrul de Colectare Făget, situat în Sud Estul orașului Făget în 

extravilanul acestuia adiacent DJ 681 între Făget și Drăcșinești, deschis de luni până 

vineri între orele 7.00-21.00, sâmbătă între orele 7.00-15.00 

 

 
DEŞEURILE VOLUMINOASE care se pot preda sunt următoarele:  

- mobilier, comode, mese de cafea, de toaletă, decorative 

- mese de scris pentru copii, rafturi, etajere, etajere metalice  

- covoare, carpete, preșuri 

- canapele, paturi, dulapuri, birouri, scaune, banchete,saltele 

- oale  

- ceasuri 

- perdele, draperii  

- dulapuri de baie, suporturi prosoape 

- lustre, tablouri  

- obiecte sanitare, căzi, vase de toaletă, robineți, cabine de duș, suporturi, baterii 

sanitare, chiuvete, bideuri, capace vase de toaletă, lavoare, rezervoare de apă pentru 

vase de toaletă 

- obiecte mari de folosință îndelungată precum: calorifere fontă, calorifere aluminiu, 

uși, tocuri de uși şi tocuri de geamuri, etc 

 

DEŞEURILE PERICULOASE care se pot preda sunt următoarele:  

- ambalaje care conţin reziduuri de substanţe periculoase sau sunt contaminate cu 

substanţe periculoase 

- ambalaje metalice care conţin o matrică poroasă solidă formată din materiale 

periculoase (ex. azbest), inclusiv containerele goale pentru stocarea sub presiune, 

absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate in altă parte),  



- materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie contaminate cu substanţe 

periculoase 

- vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini cu conţinut de substanţe periculoase 

- baterii şi acumulatori cu plumb, mercur, Ni-Cd, alcaline sau baterii şi acumulatori 

nesortate conţinând aceste baterii  

- solvenţi, acizi, alcali  

- uleiuri şi grăsimi, altele decât cele comestibile 

- detergenţi cu conţinut de substanţe periculoase 

- butelii de gaz sub presiune (inclusiv haloni), cu conţinut de substanţe periculoase 

- deşeuri din lemn cu conţinut de substanţe periculoase,  

- pesticide 

- deşeuri de vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe 

periculoase. 

DEEE-uri (deșeurile de echipamente electrice, electronice și electrocasnice) care se pot 

preda sunt următoarele: 

- televizoare,  

- mașini de spălat,  

- frigidere, radio-uri,  

- echipamente de iluminat,  

- computere, etc. 

 

DSEȘEURILE care NU se preiau  

 

- NU se preiau alte categorii de deșeuri: reziduale, reciclabile, deșeuri din construcții și 

deșeuri vegetale 

 

Zona 1 Timișoara are următoarele localități arondate 

 

  MUNICIPIUL TIMIȘOARA, COMUNA DUMBRAVIȚA, COMUNA GHIRODA, 

COMUNA GIROC, COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ, COMUNA SÂNMIHAIU 

ROMÂN, COMUNA ȘAG, COMUNA BECICHERECU MIC, COMUNA BILED, 

COMUNA BUCOVĂȚ, COMUNA CARPINIȘ, COMUNA CENEI, COMUNA 

CHECEA, COMUNA DUDEȘTII NOI, COMUNA FIBIȘ, COMUNA FOENI, 

COMUNA GIARMATA, COMUNA GIULVĂZ, COMUNA IECEA MARE, 

COMUNA MASLOC, COMUNA ORȚIȘOARA, COMUNA OTELEC, COMUNA 

PARȚA, COMUNA, PECIU NOU, COMUNA PIȘCHIA, COMUNA REMETEA 

MARE, COMUNA SACALAZ, COMUNA SÂNANDREI, COMUNA ȘANDRA, 

COMUNA SATCHINEZ, COMUNA UIVAR, COMUNA VARIAȘ 



 

Zona 2 Jimbolia are următoarele localități arondate: 

 

ORAŞ JIMBOLIA, ORAȘ SÂNNICOLAU MARE, COMUNA BEBA VECHE, COMUNA, 

CENAD, COMUNA COMLOȘU MARE, COMUNA DUDEŞTII VECHI, COMUNA, 

GOTTLOB, COMUNA LENAUHEIM, COMUNA LOVRIN, COMUNA PERIAM, 

COMUNA PESAC, COMUNA SÂNPETRU MARE, COMUNA SARAVALE, COMUNA 

TEREMIA MARE, COMUNA TOMNATIC, COMUNA VALCANI. 

Zona 3 Deta are următoarele localități arondate: 

 

ORAȘ CIACOVA, ORAȘ DETA, ORAȘ GĂTAIA, COMUNA BANLOC, COMUNA 

BIRDA, COMUNA DENTA, COMUNA GHILAD, COMUNA GIERA, COMUNA JAMU 

MARE, COMUNA JEBEL, COMUNA LIEBLING, COMUNA LIVEZILE, COMUNA 

MORAVIȚA, COMUNA PĂDURENI, COMUNA TORMAC, COMUNA VOITEG 

Zona 4 Făget are următoarele localități arondate: 

 

ORAȘUL FĂGET, COMUNA BÂRNA, COMUNA BETHAUSEN, COMUNA CURTEA, 

COMUNA DUMBRAVA, COMUNA FÂRDEA, COMUNA MĂNĂȘTIUR, COMUNA 

MARGINA, COMUNA OHABA LUNGĂ, COMUNA PIETROASA, COMUNA 

TOMEȘTI, COMUNA TRAIAN VUIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


