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Dragi Cetăţene, Dragi Cetăţeni,
Vă scriem pentru a vă informa că la Cordenons, începând cu data de 14 ianuarie 2013,
se va implementa serviciul de colectare a deşeurilor la domiciliu, cunoscut mai bine ca
“din poartă în poartă”. Acesta va schimba în mod radical obiceiurile noastre dar rezultatele vor fi imediate şi semnificative: vom face bine teritoriului nostru, îl vom face mai
curat şi vom face un pas important către reducerea deşeurilor nerecuperabile, pentru
noi şi copiii noştri. La ora actuală, într-adevăr, Primăria noastră sortează numai 50 % din
deşeurile produse şi păstrând acest sistem vom rămâne sub obiectivele pe care legea
le impune. Este necesar să se obţină rezultate mai bune, responsabilizându-ne pentru
deşeurile pe care le producem şi schimbându-ne obiceiurile de acasă.
Nu mai putem să ne permitem ca deşeurile să fie îngropate în centrele de eliminare a
gunoiului, nesortate, ci trebuie să le transformăm în resurse de recuperat. Din această
cauză, Administraţia Comunală a ales să schimbe sistemul de colectare şi să adopte metoda care garantează cele mai bune rezultate şi din punct de vedere economic.
Din ianuarie, deci, pe teritoriul nostru va fi activat noul sistem care ne va permite să atingem şi să depăşim obiectivul de 65% impus de lege (art. 205, Decret Legislativ 152/06 şi
următoare modificări.).
Un rezultat care poate părea dificil de obţinut, dar care reprezintă o oportunitate pentru
a contribui o dată în plus la decorul teritoriului nostru şi la respectarea mediului în care
trăim.
Containerele pentru colectarea deşeurilor uscate utilizate la ora actuală vor fi eliminate
de pe străzi, permiţându-ne să facem o ţară mai curată şi mai ordonată. În locul acestora
vă vor fi predate la domiciliu, începând cu sfârşitul lunii decembrie, tomberoane galbene pentru colectarea materialelor reziduale. Recipientele după ce s-au umplut, trebuie
să fie expuse în faţa casei în zilele stabilite pentru a fi ridicate de operatori.
Conştientizăm faptul că este vorba despre o schimbare semnificativă a obiceiurilor tuturor, dar suntem de asemenea şi siguri că prin colaborare şi implicare vom reuşi să
conferim mediului un beneficiu concret în ceea ce priveşte recuperarea resurselor şi
economia energetică, şi o scădere a costurilor de tratare şi eliminare a deşeurilor.
Având încredere în participarea Dumneavoastră activă, Vă invităm să luaţi parte la întâlnirile organizate pentru a ilustra în detaliu noul sistem de colectare a deşeurilor şi
pentru a vă răspunde la eventuale întrebări.
Un cordial salut.
Consilierul comunal pentru protecţia mediului
Claudio Pasqualini

Primarul
Mario Ongaro

IATĂ CE SE SCHIMBĂ:
• vor dispărea containerele pentru deşeurile uscate;
• fiecărei familii i se va preda un tomberon de uz casnic galben care va fi golit 1 dată
pe săptămână prin sistemul din poartă în poartă conform calendarului distribuit:
- a se expune recipientul de colectare numai dacă este plin;
- deşeurile trebuie să fie conţinute în tomberon în saci de plastic bine închişi;
• fiecare familie va fi responsabilă pentru propriul tomberon la expunerea pe stradă
şi la restituirea sa ulterioară;
Noul sistem va garanta un control mai bun al deşeului predat, o mai mare curăţenie a
mediului şi un serviciu mai eficient.
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DEŞEURI USCATE
DA

• casete audio şi video
• saci pentru aspirator
• cd, dvd şi dischete floppy disk
• ustensile de bucătărie
• jucării vechi
• vase din ceramică
• becuri cu filament
• tuburi de pastă de dinţi
• aparate de ras de unică folosinţă
• tacâmuri de unică folosinţă
• scutece (pampers) şi absorbante
• mături vechi
• hârtie cerată sau plastifiată
• bumbac
• cârpe murdare

UNDE SĂ FIE PREDATE

NU

Toate deşeurile care sunt
reciclabile şi care vor fi predate
în alte containere de colectare
selectivă sau la EcoCentro.

În recipieNtul galbeN (Napo)
de expus:
• o dată pe săptămână conform
calendarului

NOUTĂŢI
În cazul unor nereguli la predare,
deşeurile nu vor fi colectate şi va fi
lăsat un aviz de la operator.

• numai dacă este plin
• în saci din plastic închişi (nu sunt
admise deşeuri vărsate în Napo)
• afară în faţă propriei locuinţe
• pe strada publică într-un loc vizibil
• după orele 20.00 în ziua care
precede ziua de colectare.

PENTRU BLOCURI MARI:
predaţi deşeurile în containerul
dedicat cu cheie individuală.

UMEDORGANICUMEDORGANICUMEDORGANICUMEDORGANICUMEDORGANICUMEDORGANICUMEDORGANICUMEDORGANICUMEDORGANICUMEDORGANICUM

UMED ORGANIC
DA

• orice reziduu de mâncare: fructe,
legume, carne, peşte, măruntaie,
oase
• pâine veche, paste
• produse lactate, coji de ouă
• alimente expirate fără ambalaj
• batiste şi şerveţele de hârtie folosite
• zaţ de cafea sau filtre de ceai
• pământ de flori din vase, cenuşă
stinsă
• ghivece mici de plante de interior
sau de terasă, flori tăiate
• rumeguş şi paie în cantităţi mici
• aşternuturi pentru animalelor
domestice cu excremente

UNDE SĂ FIE PREDATE

NU

Toate materialele ne
compostabile.

Deşeurile trebuie depozitate
conform prevederilor legale în saci
biodegradabili şi compoStabili
(hârtie, Materii Bio sau materiale
similare) şi predate în tomberoaNele
adecVate care se află de-a lungul
drumurilor comunale.
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STICLĂ
DA

• sticle din sticlă
• vase din sticlă
• alte ambalaje din sticlă

UNDE SĂ FIE PREDATE

NU

• borcane
• obiecte ceramice
• obiecte din porţelan
• becuri
• neon
• geamuri din sticlă
• cristal (conţine plumb)
• vase din sticlă pentru flori
• pahare din sticlă

Aceste deşeuri vor fi predate
neambalate (fără sac) în pubelele
stradale adecvate albastre cu roţi
care se află de-a lungul drumurilor
comunale.
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BATERII
CONSUMATE

MEDICAMENTE
EXPIRATE

ARTICOLE DE
ÎMBRĂCĂMINTE UZATE

Sunt introduse în containerele adecvate
amplasate pe teritoriul localităţii
sau în containerele tubulare care se află în
cadrul magazinelor de electronice,
în supermarket şi în anumite magazine care
comercializează acumulatori şi baterii noi.

• acumulatori şi baterii pentru
radiouri, ceasuri şi aparate
electrocasnice mici

Sunt introduse în containerele adecvate
amplasate pe teritoriul localităţii
sau în cadrul farmaciilor.

• fiole pentru injecţii, dezinfectante
• siropuri, pastile, creme
(fără ambalajul din hârtie)

Colectarea este efectuată de Caritas Diocesana
printr-o convenţie cu firma privată.
Sunt predate în pubelele adecvate galbene.

• haine încă utilizabile de orice tip
şi mărime
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MATERIALE MULTIPLE (plastic, doze,
hârtie, carton, lăzi din lemn)
DA

• farfurii şi pahare de unică folosinţă
• sticle şi recipiente din plastic
pentru lichide şi detergenţi goale
• celofan, nailon şi polistiren
de ambalaj
• pahare de iaurt
• bidoane mici
• casolete din polistiren pentru
alimente
• recipiente din plastic şablonate
(ex. Pentru ouă, dulciuri, etc.)
• sacoşe de cumpărături şi pentru
ambalarea articolelor de
îmbrăcăminte
• doze din aluminiu
• borcane şi lapte pentru conserve,
uleiuri, alte alimente, etc. goale
• cutii pentru alimente
• casolete şi folii din aluminiu (curate)
• lăzi din lemn
• hârtie (foi, plicuri, saci, etc.)
• cutii din carton (dopă ce le-aţi redus
volumul)
• recipiente pentru băuturi (lapte,
sucuri, smântână, vin, etc.) fără dop

NU

Obiecte din plastic care nu sunt
recipiente sau ambalaje, umeraşe
pentru haine, uscătoare de rufe,
jaluzele şi materiale electrice sau
de construcţii, seringi, jucării,
tacâmuri de unică folosinţă,
ambalaje realizate din mai multe
materiale nedivizibile.
Hârtie plastifiată sau cerată, hârtie
murdară.

UNDE SĂ FIE PREDATE

În Sac de expus:
• o dată pe săptămână conform
calendarului
• numai dacă este plin
• în sac din plastic închişi
• afară în faţă propriei locuinţe
• pe strada publică într-un loc vizibil
• după orele 20.00 în ziua care
precede ziua de colectare.

NOUTĂŢI

În cazul unor nereguli la predare,
deşeurile nu vor fi colectate şi va fi
lăsat un aviz de la operator.
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ULEI ALIMENTAR UZAT

FÂN COSIT şi RAMURI TĂIATE
rezultate din întreţinerea uzuală a grădinilor

DA

• plante de grădină
• fân cosit şi ghivece
• frunze, iarbă şi ramuri

NU

• deşeuri organice de la bucătării
şi cantine
• resturi de mâncare

colectarea se efectuează o dată pe săptămână cu solicitare de programare
prealabilă. Pentru informaţii sunaţi la numărul verde al GEA S.p.A. sau la Primăria din
Cordenons (Biroul de protecţie a mediului). Rămâne de asemenea posibilă predarea
gratuită a fânului şi a ramurilor tăiate la EcoCentru, în cadrul programului stabilit.
Pentru cine practică compoStarea deşeurilor meNaJere: sunt prevăzute
reduceri la TARSU. Pentru a le obţine faceţi o cerere la Biroul de Mediu al Primăriei.

Uleiurile uzate pentru conservarea alimentelor (ton, ciuperci, anghinare şi alte
produse “în ulei”) ca de altfel şi uleiurile vegetale (ulei de măsline, de diverse seminţe
etc...) şi grăsimile vegetale şi animale (unt, margarină etc...) care rezultă din gătit sau
prăjit, nu trebuie vărsate la canalizare sau deversate în mediu, pentru că sunt extrem
de poluante.
Dacă sunt trimise spre tratare, în schimb, aceste deşeuri pot fi transformate în produse
industriale (săpunuri, tensioactive, cerneală etc...) sau în combustibil biodiesel,
carburant alternativ cu impact ambiental redus. Uleiurile alimentare uzate, din această
cauză, trebuie să fie predate la ecocentru sau în containerele adecvate stradale
pe care Primăria le-a dislocat în teritoriu pentru a facilita colectarea. C.O.N.O.E.
(Consorţiul obligatoriu naţional de colectare şi tratare a uleiurilor şi grăsimilor
vegetale şi animale uzate), asigură faptul că acestea sunt trimise către instalaţiile cu
care există încheiate convenţii şi sunt efectiv recuperate. Pentru ca acest proces să se
poată desfăşura corect, este esenţial ca în recipientele de colectare să nu fie introduse
reziduuri de alimente solide, uleiuri minerale (ca acelea utilizate pentru lubrifierea
motoarelor) şi alte produse chimice de orice natură.
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ECOCENTRU
EcoCentrul este un spaţiu echipat pentru a colecta deşeuri reciclabile dar şi deşeuri care
prin dimensiuni, cantitate sau calitate NU POT fi gestionate prin sistemul stradal şi/sau
din poartă în poartă.
Poate fi utilizat NUMAI de către cetăţenii rezidenţi în Cordenons şi acolo pot fi predate
NUMAI deşeuri de provenienţă menajeră.
Utilizatorii trebuie să respecte indicaţiile prezentate la intrarea în EcoCentro.

UNDE SE AFLĂ

La Cordenons pe strada Via Chiavornicco, 49

CE SE ADUCE
• deşeuri de gabarit mare (saltele, fotolii, scaune, mese, dulapuri, etc.);
• deşeuri electrice şi electronice (tuburi cu neon, becuri fluorescente, electrocasnice,
televizoare, monitor, tastatură, mouse, computer, telefoane mobile);
• gemuri de sticlă, oglinzi, obiecte ceramice;
• materiale inerte cum ar fi cioburi de vase, pietre, faianţă şi moloz în cantităţi mici
provenind de la lucrări casnice efectuate de către proprietar de tip “do it your self“ ;
• Deşeuri Urbane Periculoase (RUP) cum ar fi lacuri, vopsele şi solvenţi;
• uleiuri minerale şi alimentare;
• fier, lemn, plastic;
• cauciucuri, baterii pentru automobil şi acumulatoare consumate;
• produse chimice periculoase provenind din activităţi casnice
(îngrăşăminte chimice, otravă pentru insecte, anti criptogamici);
• verdeaţă, fân cosit şi ramuri tăiate (consultă şi pagina următoare).

ZILE ŞI PROGRAM DE LUCRU
Luni: 9.00/12.00 - 15.00/18.00
Joi: 9.00/12.00 - 15.00/18.00
Sâmbătă: 9.00/12.00 - 15.00/18.00

În cazul unor cantităţi importante de materiale este posibil să predaţi la EcoCentru
şi sticlă, hârtie şi plastic.

COMPOSTAREADEŞEURILORMENAJERECOMPOSTAREADEŞEURILORMENAJERECOMPOSTAREADEŞEURILORMENAJERECOMPOSTAREADEŞEURILORMENAJ

COMPOSTAREA DEŞEURILOR MENAJERE
Pentru cei care practică compoStarea deşeurilor meNaJere: sunt prevăzute reduceri
la TARSU. Pentru a le obţine faceţi o cerere la Biroul de Mediu al Primăriei.

CE ESTE

Este procesul natural pentru de obţinere a unui pământ bun de cultivat din deşeuri
organice de bucătărie şi rezultate din grădinărit.

UNDE SE POATE FACE

În cadrul propriei grădini utilizând un tomberon ventilat adecvat,
compostorul, care nu generează mirosuri neplăcute.

CELE 4 REGULI DE AUR PENTRU O BUNĂ COMPOSTARE

• pregătirea fundului, realizând un drenaj cu material de susţinere;
• varietatea materialelor, utilizând atât deşeuri de bucătărie cât şi rezultate
din grădinărit;
• amestecarea şi aerisirea, asigurând prezenţa oxigenului cu materiale poroase
şi răsturnând des;
• umiditatea corespunzătoare, prin drenarea, stropirea materialului şi deplasarea
compostorului la umbră sau la soare.

AVANTAJE

• reduce de la sursă deşeurile introduse în sistemul de colectare
• contribuie la rezolvarea problemei deşeurilor: recuperarea propriu-zisă diminuează
costurile de eliminare
• garantează fertilitatea solului, furnizând un fertilizant natural utilizabil în grădina de
zarzavat, în grădină şi pentru plantele în vas
• permite o economie financiară, limitând achiziţionarea de pământ fertilizat şi
îngrăşăminte organice.

SFATURI UTILE

În timpul procesului de compostare se recomandă să se mărunţească cât mai mult
posibil deşeurile, să se amestece reziduurile în mod uniform, să nu se acopere cu pământ
reziduurile, să se altereze reziduurile de bucătărie şi cele rezultate din grădinărit, nu
predaţi oase, carne, şira spinări de la peşte şi peşte.
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INFORMAŢIIINFORMAŢIIINFORMAŢIIINFORMAŢIIINFORMAŢIIINFORMAŢIIIN

SERVICIU DE PRELUARE LA DOMICILIU

www.achabgroup.it

Este posibil să se solicite şi serviciul de preluare de la domiciliu a deşeurilor
de gabarit mare, cu plată, care se rezervă telefonând la GEA la numărul:
0434 50 64 11 sau la numărul verde: 800 50 10 77

www.gea-pn.it

www.comune.cordenons.pn.it
Număr telefonic comunal pentru CERERE DE INFORMAŢII :
Primăria din Cordenons (Biroul de Mediu): 0434 586954
Program de lucru cu publicul:
• luni, joi, vineri 10.00/12.50
• marţi, miercuri 10.00/13.00
• luni, joi 17.00/18.30

