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1. Introducere - Rosal în România 

Salubrizare stradală 

Precolectare/colectare/transport 
deșeuri solide 

Reciclare 

Deszăpezire 

Întreținere spații verzi/parcuri 

Vidanjare 

Dezinfecție – Dezinsecție – Deratizare  

ROSAL Ploiești  ROSAL Urziceni  

ROSAL București  ROSAL Giurgiu  

ROSAL Olt  ROSAL Prahova  

ROSAL Popești-Leordeni  ROSAL Chiajna 



1. Introducere - Rosal în Cluj-Napoca 

 

• Curățenie căi publice, deszăpezire; 

• Precolectare/colectare/transport și 
depozitare deșeuri solide;  

• Colectare separată deșeuri 
reciclabile; 

• Tratare deșeuri reciclabile; 

Grup 1 Grup 2 



• Zona deservită de Rosal – 
sector I: 

• Mănăștur 

• Zorilor 

• Plopilor  

• Gruia 

• Grigorescu  

• Centru (parțial) 

1. Introducere - Rosal în Cluj-Napoca 
(salubritate menajeră) 



Deșeuri colectate: 

 Deşeuri menajere şi asimilabile cu cele 
menajere;  

 Deşeuri reciclabile: hârtie/carton, plastic, 
metal, sticlă; 

 Deşeuri de echipamente electrice şi 
electronice; 

 Deşeuri voluminoase  (la cerere) 

 Deşeuri de construcţii (la cerere) 

1. Introducere - Rosal în Cluj-Napoca 
(salubritate menajeră) 



2. Colectarea separată a deșeurilor  
– de ce?  

Colectarea separată - primul pas spre reciclare și 
valorificare și astfel spre îndeplinirea țintelor impuse în 
acest sens de UE: 

Figura Compoziția fracției umede a deșeurilor menajere generate 
de populația din zonele rezidențiale cu blocuri 

 (Pop et al., 2015) 

27 % deseuri 
reciclabile (carton, 
plastic metal și sticlă) 

Ţinte de reciclare/ 
tip de deșeu 

Până în 2025 Până în  2030 

Deşeuri municipale 55% 65% 
Deşeuri de ambalaje 65% 70% 
Plastic  50% 55% 
Lemn 25% 30% 
Metale 70% 80% 
Aluminiu 50% 60% 
Sticlă 70% 75% 
Hârtie/carton 75% 85% 

Tabel Tinţe de reciclare impuse prin Pachetul legislativ referitor  
la Economia Circulară  Pop I. N., Baciu C., Rogozan G. C., Bican-Brişan N., 2015d, Seasonal Survey of Household Waste Composition 

Generated in Cluj-Napoca, Romania, Volumul de lucrări al Congresului Mondial ISWA 2015– Let’s make the 
most out of our resources and waste”, Antwerp, Belgia 7-9 Septembrie 2015. 



2. Colectarea separată a deșeurilor  
– cum se face?  

-Asociaţiile 
arondate 

-Programul de 
colectare 

Eticheta tip deşeuri: 
Fracţie uscată: 
(hârtie/carton, 

plastic) 

Eticheta tip deşeuri: 
Fracţie umedă: 

deșeuri menajere 

Lacăt  



2. Colectarea separată a deșeurilor 
 – cum se face?  

Proiect pilot – str. Luceafărului, Zorilor (2016) 

Platforma subterană de colectare a deșeurilor 

amplasata în cartierul Mănăștur, Cluj-Napoca 



2. Colectarea separată a deșeurilor  
– cum se face?  

Fracție umedă  Fracție uscată 

Deșeuri menajere care nu se pot 
recicla:  
 Resturi alimentare 
 Deșeuri compozite 
 Ambalaje contaminate cu resturi 

alimentare  
 



2. Colectarea separată a deșeurilor  
– cum se face?  

+ agenți economici 
– la cerere  

Fracție uscată 
Zile colectare: 
 
Marti – Grigorescu  
Miercuri – Gruia 
Joi- Mănăștur 
Vineri – Zorilor 
Sâmbătă – Făget  
Duminică – Centru  

 

+ colectare deșeuri 
ambalaje sticlă  

– la cerere – joi, după 
ora 19  



  

 
• Aluminiu care poate fi reciclat 

materiale plastice 

 
• Otel care poate fi reciclat 

 

• Sticlă care poate fi reciclată 

• Recipient reciclabil  
     procent- cantitatea de material reciclat folosit in 

fabricarea recipientului  
 
 
• Simbol ambiguu 

2. Colectarea separată a deșeurilor  
– cum se face?  

http://sideris.ro/blog/wp-content/uploads/2009/04/plastic.jpg
http://sideris.ro/blog/wp-content/uploads/2009/04/alu.jpg
http://sideris.ro/blog/wp-content/uploads/2009/04/recyclablesteel.jpg
http://sideris.ro/blog/wp-content/uploads/2009/04/recyclingglass.jpg
http://sideris.ro/blog/wp-content/uploads/2009/04/triunghiul-reciclarii.jpg
http://sideris.ro/blog/wp-content/uploads/2009/04/thegreendot-dergruenepunkt.jpg


2. Colectarea separată a deșeurilor  
– cum se face?  

Mănăştur- Bucium- zona garajelor Ratuc 

Centru - Sala Sporturilor 

Str. Meteor – în spatele blocului  
situat pe Observator 107 



2. Colectarea separată a deșeurilor – stadiu 
(1) 
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2. Colectarea separată a deșeurilor – stadiu 
(2) 



+ sortare la 
platforma de 

depozitare 
temporară 

3. Ce se întâmplă cu deșeurile colectate 
separat? 



  

4. Informarea și conștientizarea 
generatorilor de deșeuri (1) 

PRODUCATORI  

AUTORITĂŢI  

PUBLICE  

AUTORITĂŢI  

DE PROTECŢIA  

MEDIULUI 

COMPANIILE DE  

SALUBRITATE 

AGENTI AUTORIZAŢI   

CU VALORIFICAREA  

DEŞEURILOR 

OPERATORUL  

DEPOZITULUI  

DE DEŞEURI  

 Prevenirea formării deşeurilor  
  consum responsabil  
  refolosire 

 Colectare separată la sursă în vederea reciclării  

GENERATORI  

DEŞEURI  



 

4. Informarea și conștientizarea 
generatorilor de deșeuri (2)  

Campanie de informare în școli  

• Scop: Crearea unui cadru pentru 
creşterea gradului de instruire a 
elevilor din Municipiul Cluj-
Napoca (sector I) cu privire la 
colectarea selectivă a deşeurilor. 

• Beneficiari  

• Direcţi – elevii din clasele III-XII 

• Indirecţi – studenţii care instruiesc 
elevii și societatea  

 



Campanie de informare în școli  

• Rezultate: 1800 de elevi din 18 
şcoli şi licee din Municipiul Cluj-
Napoca au fost instruiţi privind 
colectarea selectivă a deşeurilor 

 

4. Informarea și conștientizarea 
generatorilor de deșeuri (3) 



•  mass-media locală (presa scrisă – Monitorul de Cluj, 
Faclia, Stiri de Cluj, Gazeta de Cluj, radio – Info Trafic, 
Radio Impuls, Napoca FM, şi TV);  

•  panouri stradale (Iulius Mall, Polus Center, Cinema 
Florin Piersic, SPA Aquina, Aeroportul Cluj-Napoca, 
Winmarkt Mănăștur, Bamboo Cluj-Napoca, Sala 
Sporturilor, intrare in Cluj pe autostrada A3, 
Supermarket Central, Hipermarket Cora, Supermarket 
Real, Kaufland Mănăștur;) 

•  site-ul Rosal, in care se regasesc inclusiv  informaţii 
privind colectarea selectivă a deşeurilor; 

 

4. Informarea și conștientizarea 
generatorilor de deșeuri (4) 



  

4. Informarea și conștientizarea 
generatorilor de deșeuri (5) 



4. Informarea și conștientizarea generatorilor 
de deșeuri (6) 
 

  

Pop I. N., Baciu C., Rogozan G. C., Bican-Brişan 
N., 2015d, Seasonal Survey of Household Waste 
Composition Generated in Cluj-Napoca, Romania, 
Volumul de lucrări al Congresului Mondial ISWA 
2015– Let’s make the most out of our resources 
and waste”, Antwerp, Belgia 7-9 Septembrie 
2015. 



  

21 Martie, ora 16 



6. Implicare in proiectul CERCurban 

Campanii de informare și conștientizare 
privind colectarea separată a deșeurilor 
pe tipuri de generatori  

Obiectiv 1- Realizarea unei 
analize privind 
comportamentul populaţiei din 
localitatea Cluj-Napoca vis-à-
vis de colectarea selectivă a 
deșeurilor la sursă; 

 

Obiectiv 2- Promovarea 
educaţiei ecologice în rândul 
populaţie din Cluj-Napoca cu 
privire la problematica 
colectării selective şi reciclării 
deșeurilor. 

Studiu de caz: Zorilor, zona de case – 625 
locuințe, 1350 persoane 

Rezultate 22.03.2019: 15% dintre locuințele 
individuale din zona studiată au predat deșeuri 
reciclabile în ziua programată; 



  

Redu  

Reflosește  

Reumple  

Repară și 
regândește   

Inlocuiește 

Colectează separat 
entru a fi reciclat  

Folose
ște 

corect 
pubele

le 



Vă mulțumim pentru atenție! 

Nicoleta Pop  
0786 400 829 
Nicoleta.pop@rosal.ro 
rosalcluj@rosal.ro  

mailto:Nicoleta.pop@rosal.ro
mailto:rosalcluj@rosal.ro

