
DE CE O FACI
Este un proiect experimental care naşte cu obiectivul de a reduce 
cantitatea de gunoi „uscat” şi introducerea unui tarif mai echitabil/corect, 
pentru a face aceasta cetăţenii trebuie să fie mai conştienţi şi mai 
implicaţi.
Experimentul priveşte recoltarea gunoiului USCAT:
după prima aprovizionare cu ECUOsaci, (adecvată necesităţilor familiei şi 
pentru care este calculat tariful TARI), utilizatorul plăteşte dacă foloseşte 
mai mulţi saci decât cei primiţi.
Proiectul implică un număr tot mai mare de localităţi CEM Ambiente cu 
rezultate ecologice relevante.
Devi un cetăţean mai virtuos şi conştient.
Plăteşti în funcţie de cantitatea de gunoi „uscat” pe care îl produci.
Cu cât produci mai puţin Uscat cu atât protejezi mai mult ambientul şi 
locul în care trăieşti.
Îmbunătăţeşti procentul de colectare selectivă din localitatea ta.
Creşti resursele economice pentru comunitatea ta, datorită economiei 
obţinute selectând mai bine.

SFATURI PENTRU O BUNĂ PRACTICĂ
Redu cât poţi de mult volumul gunoiului tău în aşa fel încât să umpli bine 
ecuosacul.
Fă cumpărăturile gândindu-te la cât gunoi vei produce.
Respectă teritoriul în care trăieşti. Nu arunca gunoaiele în coşurile 
publice, pe marginea drumului sau în zonele verzi.
Gândeşte-te întotdeauna la ceea ce arunci: controlează dacă nu se poate 
arunca la una din celelalte colectări selective. 



CUM UNDE ŞI CÂND
Ce este ECUOsacul?
ECUOsacul este noul sac semitransparent şi identificabil care trebuie utilizat în mod obligatoriu
pentru adunarea gunoiului uscat.
Ce trebuie pus într-un ECUOsac?
Gunoiul „uscat” (Lista se găseşte pe partea din spatele calendarului CEM AMBIENTE din localitatea ta). 
Aminteşte-ţi să pui în ECUOsac gunoiul fără să îl introduci în alte pungi închise.
Unde este distribuit ECUOsacul?
În locurile de distribuţie în zilele şi orarele indicate pe dosul calendarului CEM AMBIENTE din 
localitatea ta.
Ridicarea ECUOsacilor este indispensabilă.
La câţi ECUOsaci am dreptul?
Numărul sacilor la care ai dreptul depinde de numărul membrilor fiecărei familii.
De ce am nevoie pentru a ridica ECUOsacii?
Pentru ridicarea sacilor trebuie să te prezinţi în punctele de distribuţie cu CRS (Carta Regionale dei 
Servizi),  CNS (Carta Nazionale dei Servizi) sau CEMcard. 
Dacă am nevoie de alţi ECUOsaci, de  unde se pot cumpara şi cât costă?
Poţi să îi cumperi de la Ufficio Ecologia din localitatea ta, folosind CRS-ul tău, CNS sau CEMcard la 
costul de:
-10€ pentru un sul de 15 ECUOsaci de 40 litri
-30€ pentru un sul de 15 ECUOsaci de 120 litri
Preţul cuprinde costul de eliminare al gunoiului din sac.
Plata sacilor se va face după modalităţile stabilite de primăria din localitatea ta.
Cazuri speciale:
Familii cu copii mai mici de 3 ani: furnizarea prevede deja o integrare de saci.
Persoanele cu probleme de incontinenţă să se adreseze primăriei pentru ridicarea sacilor cu o 
autocertificare.
Pot să folosesc şi alţi saci pentru gunoiul uscat?
Nu, doar ECUOsacii vor fi ridicaţi.
Cum pot folosi sacii gri/transparenţi rămaşi?
Pot fi folosiţi pentru predarea gunoiului Multipak.
De ce pe ECUOsac este imprimat un cod?
Deoarece  în caz de nevoie să se poată găsi proprietarul acelui ECUOsac.
De ce unii ECUOsaci sunt roşii şi alţii albaştri?
ECUOsacii ROŞII sunt pentru utilităţi casnice
ECUOsacii ALBAŞTRII sunt pentru altfel de utilităţi (firme, magazine, restaurante, baruri etc.)
Alte îndoieli?
sună la numărul verde de la CEM Ambiente 800.342.266


