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ORDIN nr. 1.281 din 16 decembrie 2005
privind stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor pentru diferite
tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective
EMITENT:
PUBLICAT ÎN:

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR
MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 19 ianuarie 2006

Data intrarii in vigoare: 19 Ianuarie 2006
În baza prevederilor art. 19 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr.
621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje,
în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotãrârea Guvernului nr. 408/2004 privind
organizarea şi funcŃionarea Ministerului Mediului şi Gospodãririi Apelor, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul OrdonanŃei de urgenŃã Guvernului nr. 63/2003 privind
organizarea şi funcŃionarea Ministerului AdministraŃiei şi Internelor, aprobatã
cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 604/2003 , cu modificãrile şi
completãrile ulterioare,
ministrul mediului şi gospodãririi apelor şi ministrul administraŃiei şi
internelor emit prezentul ordin.
ART. 1
Pentru aplicarea unitarã la nivel naŃional a colectãrii selective,
containerele şi recipientele folosite în cadrul serviciilor publice de
salubrizare pentru colectarea separatã a diferitelor tipuri de materiale se
inscripŃioneazã cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate
şi sunt:
a) fabricate în culoarea prevãzutã în anexã pentru respectivul tip de
material; sau
b) marcate în culoarea prevãzutã în anexã pentru respectivul tip de
material, prin vopsire, prin aplicare de folie adezivã sau prin alt procedeu
similar, pe minimum 20% din suprafaŃa totalã vizibilã.
ART. 2
InscripŃionarea şi aplicarea marcajului colorat trebuie sã fie durabile şi
vizibile, astfel încât sã se asigure identificarea destinaŃiei containerelor şi
recipientelor de colectare selectivã.
ART. 3
Prevederile prezentului ordin se aplicã şi în cazul containerelor din
spaŃiile special amenajate de cãtre autoritãŃile administraŃiei publice locale,
destinate colectãrii separate a diferitelor tipuri de materiale conŃinute în
deşeurile de ambalaje.
ART. 4
Anexa face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 5
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul mediului şi gospodãririi apelor,
Ministrul administraŃiei şi internelor,
Sulfina Barbu Vasile Blaga
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ANEXĂ
CULORILE
pentru identificarea containerelor şi recipientelor destinate colectãrii
separate a diferitelor tipuri de materiale conŃinute în deşeurile municipale şi
asimilabile celor municipale

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Tipul
Deşeuri
Deşeuri
Hârtie/ Sticlã albã/ Metal şi Deşeuri
de deşeu nerecuperabile/ compostabile/ carton
coloratã
plastic
pericu/
nereciclabile
biodegradabile
loase
Culoare
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Negru/gri
Maro
Albastru
Alb/verde
Galben
Roşu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
__________
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