DIFERENţIEREA
se face
DIFERIT

UN NOU ÎNCEPUT

AMA și Roma Capitale aleg să modifice modelul de colectare și să
colaboreze impreuna cu CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi
(Consorţiul Naţional Ambalaje), pentru a oferi o mai mare valoare
materialelor post-consum menajere. Noul serviciu de recuperare
si reciclare va implica, unul după altul, toate municipiile din
Roma, îmbunătăţind aspectul orașului și viaţa cetăţenilor romani.

UN NOU SERVICIU

Împreună cu tine ne angajăm in gestionarea unei noi colectări
selective, mai eficientă și mai durabilă. Pentru a face acest lucru,
va trebui să ne schimbăm obiceiurile zilnice și să colaboram toţi
pentru a da viata unui sistem care funcţioneaza cu adevărat, cu
mai puţină risipă și cu mai multe avantaje.

UN NOU OBIECTIV

Scopul este ambiţios și uniţi putem face să crescă procentul
de colectare selectivă până la 70% până în 2021, așa cum s-a
stabilit în Planul pentru reducerea și gestionarea materialelor
post-consum din Roma Capitale 2017-2021 (PMPC) aprobat
de Consiuliul Capitolin. Numai în acest fel vom avea economii
semnificative de materie și energie, dar mai presus de orice,
satisfacţia de a trăi într-un oraș mai bun care a făcut din
respectul și responsabilitate faţă de mediu stindardul său.

NOUA DIFERENŢIERE
DOMICILARĂ
Nouă colectare va fi apropiată de cetăţeni: operatorii AMA vor trece
să colecteze materialele de la utllizatorii casnici și commercianţi, în
funcţie de exigenţele și de particularităţile fiecărei zone.

TEHNOLOGICĂ
Noile containere vor fi prevăzute cu un cod ce va permite monitorarea.
Colectarea va fi permanent certificată iar facturile gestionate în baza
obiceiurilor fiecărui utilizator: este ușa tecnologică pentru calculul unui
tarif punctual și echitabil.

PROGRAMATĂ
Pentru a garanta un serviciu permanent eficient, personalul Ama
va urmări un calendar de colectare. Plastic și metale, hârtie,
organic și nediferenţiat vor fi preluate doar în zilele alocate.

EGALĂ PENTRU TOŢI
Galben pentru plastic și metale, albastru pentru hârtie, maro pentru
organic, gri pentri nediferenţiat și verde pentru sticlă. Culoarea
coșurilor de gunoi se schimbă pentru a fi egale peste tot și pentru a
minimiza erorile.
Tipologia de colectare selectivă va fi organizzata în funcţie de exigentele specifice din teritoriu.

ADEVĂRATA SCHIMBARE
PLEACĂ DE LA TINE
Pentru a diminua producerea de material post-consum,
cumpără produse cu ambalaje reduse sau reutilizabile
sau fabricate din materiale reciclate sau reciclabile
Ambalajele reciclabile sunt recunoscute de următoarele
simboluri:
•
•
•
•

CA pentru hârtie și carton
PE, PET, PVC, PP, PS pentru plastic
FFE, ACC, AL, ALU pentru materiale în fier, oţel și aluminiu
GL70, GL71 e GL72 pentru sticlă

Înainte de a arunca recipientele:
• separaţi pe cât posibil diversele componente
• goliţi conţinutul ambalajelor de sticlă, plastic și metal
• reduceţi volumul recipientelor de plastic și a celor de carton

ALBASTRU-HÂRTIE
Unde îl pun?
Hârtia trebuie aruncată în containerul albastru
corespunzător.

CE DA
• Cutii de hârtie, carton și
carton pentru alimente
• Cutii pentru produse de
curăţenie și igienă (pastă de
dinţi, săpun, par fumerie,
etc.)
• Cutii pentru articole de
îmbrăcăminte (încălţări,
benzi ciorapi, hârtie velină,
etc.)
• Saci de hârtie cu și fără
mânere
• Carton pentru băuturi (lapte,
sucuri, alimente)
• Ziare, reviste, cărţi, pliante
publicitare, caiete)
• Hârtie de desen și pentru
fotocopii

CE NU
• Tot ceea ce nu este de
hârtie și carton
• Hârtie unsă, murdară de
mâncare
• Hârtie uleiata, plastificată,
de cuptor
• Hârtie chimică pentru fax,
hârtie auto copiativă
• Orice tip de hârtie,
și carton murdare de
substanţe chimice
• Șerveţele
• Cartoane pentru pizza
murdare

GALBEN – PLASTIC ȘI METALE
Unde îl pun?
Plasticul și metalele trebuie aruncate în containerul
galben.

CE DA
• Sticle și flacoane de plastic
• Vase penru sosuri și iaurt
• Farfurii și pahare de folosinţă
unică
• Pungi și sacoșe de plastic
• Tăvi și pelicule de plastic
• Folie cu bule și polistirol •
• Blistere
• Cutii pentru băuturi
• Cutii pentru ulei
• Cutii și cutiuţe de conserve, cutii
de cadouri și recipiente metalice
• Tuburi de spray

• Tije și găleţi
• Capace, capsule și închideri
metalice
• Tăvi și foi de aluminiu
• Tuburi pentru creme și
conserve

CE NU
• Materiale diverse de cele
indicate
• Hârtie și carton
• Tacâmuri în plastic de
folosinţă unică
• Cauciuc
• Recipiente pentru vopsea și
solvenţi (cu etichetă T/F)

VERDE – STICLĂ
Unde îl pun?
Plasticul și metalele trebuie aruncate în containerele stradale
sub formă de clopot de culoare verde.

CE DA
• Sticle și borcane de sticlă

CE NU
• Obiecte de ceramică,
porţelan și teracotă (farfurii,
ceșcuţe)
• Recipiente de sticlă rezistentă
la foc, tip pyrex
• Obiecte de cristal (pahare,
candelabre, scrumiere)
• Pahare
• Plăci de sticlă și oglinzi
• Lămpi de orice tip, Becuri și
lămpi cu neon
• Damingene și alte obiecte
voluminose
• Tuburi , ecrane, TV, monitoare
și computere

MARO – ORGANICE
Unde îl pun?
Materialul organic trebuie aruncat în containerul maro
corespunzător.

CE DA
• Resturi alimentare, fructe și
legume
• Resturi de carne și pește
coji fructe de mare,
seminţe de fructe, coji de
ouă
• Pastă, pâine, pliculeţe de
ceai, zaţ de cafea
• Flori tăiate, plante de mici
dimensiuni
• Prosoape și șerveţele de
hârtie murdare
• Cenușă de lemn stinsă
• Dopuri de plută
• Hârtie absorbantă, pungi de
hârtie pentru pâine

CE NU
• Materiale neorganice
(recipiente, borcane, cutii,
borcănele și sticle din sticlă
sau plastic)
• Lichide
• Gume de mestecat
• Mucuri de ţigară

BEJ – LEMN
Unde îl pun?
Lemnul trebuie aruncat la centrele de
colectare.

CE DA
•
•
•
•
•
•

Lădiţe de fructe și legume
Mici recipiente de lemn
Cutii de vin
Mobilă de lemn stricată
Palet și altre ambalaje de lemn
Plută în cantităţi mari

GRI- NEDIFERENŢIAT
Unde îl pun?
Materialul nediferenţiat trebuie aruncat în containerul gri
corespunzător.

CE DA
• Cd și dvd
• Obiecte de cauciuc,
bureţi sintetici
• Tacâmuri de plastic
• Mucuri de ţigară
• Praf
• Periuţe
• Lame de barbierierit
• Bijuterii
• Jucării (de mici dimensioni)
• Stilouri, carioci
• Ciorapi nylon
• Scutece și tampoane pentru
incontinenţă

CE NU
• Materiale reciclabile
• Ambalaje de hârtie,
aluminiu, inox, plastic, sticlă
și lemn
• Deșeuri periculoase, toxice
și nocive

Controlează zilele de ridicare
pe calendarul care îţi va fi livrat
cu noul kit de colectare,
Sau descărcă aplicaţia
Încadrând următorul cod QR
și introdu strada ta

Sau mergi pe

amaroma.it

nu aruncaţi în mediul înconjurător

linia verde AMA

tipărit pe hârtie reciclată

amaroma.it

800 867 035

