
PREDAREA GUNOAIELOR LA PLATFORMA ECOLOGICĂ
MODALITATEA DE ACCES pentru utilizatorii casnici:
La platforma ecologică au acces utilizatorii casnici pentru predarea gunoaielor urbane care provin de la localuri şi locuri cu uz de locuinţă 
civilă situate pe teritoriul local.
Accesul la platformă poate fi reglementat prin sistemul informatizat şi în consecinţă de folosirea CRS (Carta Regionale dei  Servizi) sau 
CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

LISTA MATERIALELOR ACCEPTATE:
a) LEMN: bunuri de lungă durată cum ar fi mobilă, uşi/geamuri; ambalaje cum ar fi bancali (pallet) şi navete sau părţi de ambalaj. La 
mobilă trebuie separate elementele din materiale diferite (oglinzi, sticle, metal, plastic) înainte de predarea în container.
Mobila în mod particular voluminoasă trebuie să fie demontată sau să-i reduceţi volumul.

b) FIER ŞI SCRAPURI METALICE: somiere, garduri metalice, uscătoare de rufe, cratiţe, rafturi metalice, biciclete.
Nu predaţi ciclomotoare, filtre de ulei lubrificant, resturi de prelucrare din metal cum ar fi aşchii sau prafuri, ambalaje metalice 
contaminate cu substanţe periculoase.
Nu predaţi aparate electrice şi electronice.

c) HÂRTIE ŞI CARTON: ziare, reviste, broşuri publicitare, foi şi caiete, sacoşe de hârtie pentru pâine şi fructe, cărţi, cartonaşe, cartoane de 
pizza (fără resturi alimentare), şerveţele de hârtie, mici ambalaje de carton cu volumul redus, părţi de ambalaj din cartonaş sau carton.
Nu predaţi produse din hârtie laminată (ex. tapiţerie, hârtie plastificată), hârtie murdară sau unsă.

d) PLĂCI DE STICLĂ: plăci, oglinzi, acvarii, damigene, pahare din cristal şi alte obiecte din cristal.
Înainte de predare în container decompuneţi părţile din material diferit (rame, profile, paiele de la damigene, mobilier şi instalaţiile
electrice de la acvarii).

e) AMBALAJE DE STICLĂ: sticle din sticlă fie albă fie colorată (chiar şi cu dopuri), borcane din sticlă (chiar şi cu dopuri şi capace).
Înainte de predare în container goliţi complet sticlele şi borcanele de conţinut.

f) PLASTIC DUR: navete, canistre, găleţi, vase, tuburi, mobilă de grădină, jucării.
Nu predaţi Multipak-ul destinat exclusiv ridicării „din uşă în uşă”.

g) MOLOZ ŞI RESTURI INERENTE: materiale derivate de la mici demolări, vase de ciment şi teracotă, farfurii, căni şi alte vase din ceramică, 
teracotă şi porţelan, pietre, chiuvete şi alte obiecte sanitare din ceramică.
Este permisă predarea de cantităţi modeste de moloz rezultate de la mici intervenţii de construcţie efectuate direct de către utilizator în 
propria locuinţă şi cuantificabile în 0,5 mc la două predări pe an.
Nu sunt admise produse în ciment-azbest (eternit), gips-carton, fibră de sticlă, mant din bitum.

h) RESTURI DE LA GRĂDINĂRIT: ramuri, iarbă, frunze, plante de grădină şi ornamentale.
Nu introduceţi în container fructe şi legume avariate acestea trebuie predate cu gunoiul umed ridicat „din uşă în uşă”, pietre, butuci şi 
trunchiuri de copaci.

i) DEŞEURI VOLUMINOASE: saltele, fotolii, divane, mochetă, linoleu etc. Colectarea priveşte toate materialele nereciclabile şi fără referire 
la alte recoltări în act la platforma ecologică.

j) RAEE- R1-FRIGIDERE, CONGELATOARE, CLIMATIZATOARE
k) RAEE- R2- MAŞINI DE SPĂLAT, MAŞINI DE USCAT, MAŞINI DE SPĂLAT CU USCĂTOR, MAŞINI DE SPĂLAT  VASE, CUPTOARE CU 
MICROUNDE, ARAGAZE, CUPTOARE ELECTRICE, CUPTOARE PE GAZ
l) RAEE- R3- TELEVIZOARE ŞI MONITOARE
m) RAEE- R4- MICI ELECTROCASNICE ŞI ECTRONICE DE CONSUM: aspiratoare, maşini de cusut, fiere de călcat, friteuze, blendere, 
computere (unitatea centrală, mouse şi tastiere), imprimante, fax-uri, telefoane mobile, telefoane, VCR, radiouri, instalaţii stereo, 
ustensile electrice, jucării electrice şi electronice etc.
n) RAEE – R5- SURSE DE ILUMINAT becuri neon şi cu alte gaze sau vapori, becuri cu economie de energie
o) R.U.P.- BATERII ŞI ACUMULATORI EPUIZAŢI: baterii de unică folosinţă, reîncărcabile, baterii pastilă, baterii fără plumb.
p) R.U.P. – ACUMULATORI CU PLUMB: acumulatori pentru auto, moto, antifurt etc.
q) R.U.P. – ULEIURI MINERALE: Uleiuri minerale şi sintetice folosite pentru lubrificarea motoarelor sau altor părţi mecanice de auto, 
moto sau alte mecanisme.
r) R.U.P. – VOPSELE ŞI PRODUSE CHIMICE CASNICE: vopsele, masticuri, izolanţi, tempere, vopsele pe bază de apă, acizi, dizolvanţi, 
cerneluri, erbicide, antiparaziţi, produse de îndepărtarea petelor etc. împreună cu recipientele pe care trebuie să fie scris tipul de produs 
conţinut pentru a permite eliminarea corectă. Recipientele trebuie să fie sigilate pentru a evita ieşirea conţinutului. Sunt excluse tuburile 
spray.
s) R.U.P.- TUBURI SPRAY ETICHETATE „T” SAU „F”: tuburi spray de la produse chimice, pline sau goale, etichetate cu simbolurile de 
toxicitate sau inflamabilitate.
t) R.U.P.- CARTUŞE DE TONER: pentru imprimante laser şi cu jet de cerneală.
u) R.U.P.-MEDICAMENTE EXPIRATE SAU NEFOLOSITE: predarea medicamentelor se face în propriul recipient (flacon, tub sau folie)
v) R.U.P.- ULEIURI ŞI GĂSIMI VEGETALE ŞI ANIMALE: derivate de la gătit şi de la conservarea alimentelor.



MODALITATEA DE ACCES A ULILIZATORILOR NE CASNICI:

Utilizatorii ne casnici care au sediul pe teritoriul localităţii pot folosi 
platforma ecologică doar pentru predarea gunoiului asimilat gunoiului 
urban produs pe teritoriul local sau pentru predarea de RAEE provenite de 
la ridicarea 1:1 (unu contra unu) şi 1:0 (unu contra zero).
Predarea gunoiului asimilat gunoiului urban este subordonat stipulaţiei 
convenţiei specifice cu CEM Ambiente, la înscrierea la Albo Nazionale 
Gestori Ambientali în categoria 2 bis- transportului gunoiului nepericulos 
pe cont propriu. În caz de predare superioară de 30 kg pe tip de gunoi se 
cere însoţirea predării şi de Formulario di Identificazione del Rifiuto.
Predarea gunoielor electrice şi/sau electronice (R.A.E.E.) este subordonată 
stipulaţiei convenţiei specifice cu CEM Ambiente, la înscrierea la Albo 
Nazionale Gestori Ambientali în categoria 3 bis. Formularul de identificare a 
gunoiului este înlocuit de completarea anexei II- Document simplificat 
pentru transportul resturilor de aparate electrice şi electronice.

Informaţiile  pentru predarea gunoiului de către utilizatorii ne casnici sunt 
disponibile

- PE SITE WWW.CEMAMBIENTE.IT
- ÎN MANUALUL CARE SE GĂSEŞTE LA PLATFORMA ECOLOGICĂ
- TELEFONÂND LA NUMĂRUL VERDE 800.342.266


