
 
 
 
 

 

 

                                                                

 
 
 

 
Comunicat de presă 

 
Campanie de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase și periculoase 

 
 

În perioada 15 august – 24 septembrie 2022 Asocierea RER Vest – RETIM 
organizează o nouă acțiune de colectare a deșeurilor voluminoase și a celor 
periculoase. Acestea vor fi preluate gratuit la containerele dedicate, amplasate în 
anumite zile la un punct fix din fiecare localitate.  
 
Asocierea RER Vest–RETIM reamintește tuturor utilizatorilor serviciului de 
salubrizare că deșeurile voluminoase și cele periculoase din menajer nu se 
colectează odată cu cele menajere. Astfel, nu este permisă depozitarea acestora în 
sau lângă recipientele obișnuite care se regăsesc la punctele comune de colectare 
de la blocuri sau în recipientele individuale alocate locuitorilor de la case. De 
asemenea, este interzisă abandonarea deșeurilor voluminoase și a celor periculoase 
în locuri neamenajate! 
 
Soluția legală și gratuită de debarasare a acestor deșeuri este predarea lor în cadrul 
unei noi campanii trimestriale, care este organizată de către Asocierea RER Vest-
RETIM în colaborare cu ADI Salubris Alba. 
 
Localitățile din Zona 1 Alba în care se derulează campania sunt Alba Iulia, Aiud, 
Ocna Mureș, Teiuș, respectiv comunele Ciugud, Berghin, Ohaba, Mihalț, Stremț, 
Galda de Jos, Cricău, Ighiu, Sântimbru, Rădești, Rimetea, Lopadea Nouă, Livezile, 
Mirăslău, Hopârta, Fărău, Noșlac, Lunca Mureșului, Unirea. 
 
CINE poate preda deşeuri voluminoase și periculoase din menajer? 
 
Cetățenii din localităţile menţionate pot aduce și preda gratuit, în perioada 
campaniei, deșeurile voluminoase și periculoase din menajer în containerele special 
puse la dispoziție în punctele de colectare. 
 
CE se poate preda în cadrul acestei campanii? 
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DEŞEURILE VOLUMINOASE sunt: 
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 (fără sticlă), 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 (fără sticlă), fără tâmplărie PVC. 
 
DEŞEURILE PERICULOASE din menajer sunt: 
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 
spray-uri de vopsea, spumă 
deşeuri din lemn cu conţinut de substanţe periculoase, 
pesticide 
deşeuri de vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe 
periculoase. 
 
CE NU se poate preda în cadrul acestei campanii? 
 
NU se preiau alte categorii de deșeuri: reziduale, reciclabile, de construcții, vegetale, 
voluminoase 
NU se colectează deșeurile de echipamente electrice, electronice și electrocasnice 
(televizoare, mașini de spălat, frigidere, radio-uri, echipamente de iluminat, 
computere, etc.) 
 
CÂND și UNDE se pot preda deşeurile voluminoase și periculoase din menajer? 
Preluarea deșeurilor se face în zilele lucrătoare din perioada anunțată în tabelul de 
atașat, în intervalul orar 08.30-16.30.  


